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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 1º DE OUTUBRO DE 2008

ATA
ATA DA 49ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/9/2008
Presidência do Deputado Juninho Araújo

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da reunião
- Composição da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino
Nacional - Palavras da Deputada Gláucia Brandão - Entrega de placa
- Palavras do Sr. Milton Lucca de Paula - Apresentação musical -
Palavras do Sr. Presidente - Leitura de mensagem - Encerramento -
Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e a Deputada:
Tiago Ulisses - Gláucia Brandão - Juninho Araújo.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Juninho Araújo) - 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 Tiago Ulisses, 2º-Secretário, procede à leitura das

atas das três reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Associação
Mineira de Rádio e Televisão - Amirt - pelos 40 anos de sua fundação.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Milton

Lucca de Paula, Presidente da Associação Mineira de Rádio e
Televisão - Amirt -; a Exma. Sra. Zilda Beatriz Silva de Campos Abreu,
Secretária de Serviços de Comunicação Eletrônica do Ministério das
Comunicações, representando o Ministro de Estado das
Comunicações, Hélio Costa; os Exmos. Sr. Sérgio Esser,
Subsecretário de Comunicação Social, representando o Governo de
Minas; Desembargador Joaquim Herculano Rodrigues, representando
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o Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Sérgio Resende;
Murilo Badaró, Presidente da Academia Mineira de Letras; Flávio
Cavalcanti Júnior, Diretor-Geral da Associação Brasileira de
Emissoras de Rádio e Televisão - Abert -, representando o Presidente,
Daniel Pimentel Slaviero; Ulisses Nascimento, Presidente de Honra da
Amirt; a Exma. Sra. Deputada Gláucia Brandão, representando o
Deputado Ivair Nogueira, autor do requerimento que deu origem a
esta homenagem, e o Deputado Doutor Viana, que apresentou
solicitação no mesmo sentido.

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

Deputado Dirceu Pereira, Vice-Presidente da Amirt; José Eduardo
Gonçalves, Presidente da Rádio Inconfidência; Carlos Alberto Freire
Resende, Diretor do Departamento de Outorga de Serviços da
Secretaria de Comunicação Eletrônica do Ministério das
Comunicações; Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas,
Presidente da Junta Comercial de Minas Gerais - Jucemg -; João
Bosco Torres, Vice-Presidente da Jucemg e da Amirt; Washington
Thadeu de Mello, jornalista e Comendador da Amirt; Marcelo de
Souza e Silva, Vice-Presidente para Assuntos Jurídicos e Tributários
da Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL -; Guilherme Minassa,
Superintendente de Comunicação Institucional da Câmara Municipal
de Belo Horizonte; e da Exma. Sra. Carmelita Chaves Ramos,
Presidente Executiva do Grupo dos Profissionais do Rádio.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes para cantar o Hino Nacional,

acompanhado de gravação do Coral da Assembléia, sob a regência
do maestro Guilherme Bragança.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras da Deputada Gláucia Brandão

Boa-noite a todos e a todas. Exmo. Sr. Deputado Juninho Araújo,
representando o Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho; Exmo. Sr. Milton Lucca
de Paula, Presidente da Associação Mineira de Rádio e Televisão -
Amirt -; Exma. Sra. Zilda Beatriz Silva de Campos Abreu, Secretária
de Serviços de Comunicação Eletrônica do Ministério das
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Comunicações, representando o nosso querido Ministro das
Comunicações, Hélio Costa; Exmo. Sr. Sérgio Esser, Subsecretário de
Comunicação Social, representando o governo de Minas; Exmo. Sr.
Desembargador Joaquim Herculano Rodrigues, representando o
Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Sérgio Resende;
Exmo. Sr. Murilo Badaró, Presidente da Academia Mineira de Letras;
Exmo. Sr. Flávio Cavalcanti Júnior, Diretor-Geral da Associação
Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão - Abert -, representando
o Presidente Daniel Pimentel Slaviero; Exmo. Sr. Ulisses Nascimento,
Presidente de Honra da Amirt; queridas senhoras e senhores;
associados da Amirt e profissionais da área de educação, é com muita
alegria que, nesta noite, represento aqui os Deputados Ivair Nogueira
e Doutor Viana, que por questões alheias a sua vontade, não puderam
estar aqui, nesta noite festiva.

Desde sua fundação, há 40 anos, numa iniciativa extraordinária de
Januário Carneiro, este grande nome que honra a memória da
comunicação em Minas Gerais, a Associação Mineira de Rádio e
Televisão vem promovendo a integração das emissoras do Estado e
favorecendo o crescimento e a atualização de nossa mídia radiofônica
e televisiva. Presidida por Milton Lucca de Paula, da Radiodifusora de
Ouro Fino, e tendo em sua presidência de honra Ulisses do
Nascimento, da Rádio Vanguarda do Vale do Aço, vem a Amirt
respondendo, junto a seus associados, pela defesa de seus interesses
e de seus direitos. Esta Assembléia, que também valoriza, com suas
emissoras próprias de televisão e de rádio, a informação como
suporte essencial da democracia e da cidadania, constata a
necessidade social e a importância cultural dessa associação. Como
guardiã dos mais caros princípios republicanos, uma imprensa livre,
responsável e ativa é imprescindível para que todos tenham acesso à
informação, à cultura e ao entretenimento. Num mundo em que a
tecnologia, sobretudo digital, avança com notável rapidez,
provocando, com as novas perspectivas, questões de ordem
econômica e jurídica, é permanente a necessidade de troca de
informações entre nossos veículos de comunicação. Para isso a Amirt
oferece treinamento, seminários e permanente assessoria às
centenas de emissoras que a integram, presentes em todos os rincões
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de Minas. Assim nossa radiodifusão vem mantendo sua constante
atualidade, ao mesmo tempo em que continua desfrutando junto ao
público uma imagem altamente positiva. Minas Gerais, na vanguarda
nacional, caminha para o futuro que nos mostra, além de qualquer
crise imediata e especulativa, de origem externa, uma face altamente
promissora. Os novos caminhos de Minas precisam ser amplamente
apoiados pelo radiojornalismo e o telejornalismo, também porta-vozes
de nossa identidade, preservando-a das ameaças à nossa cultura.

São nossos costumes, nossa língua e nossos valores, entrelaçados
à nossa paisagem e às nossas peculiaridades regionais, que
constituem nossa especificidade como povo, nossa tão proclamada
mineiridade. Portanto, é grandiosa a tarefa da Amirt, coordenando
nossas muitas emissoras, nessa travessia para o futuro, em seu
compromisso com a verdade e com a liberdade, os dois grandes eixos
de atuação de uma imprensa responsável e cidadã.

Este Parlamento, em nome do povo mineiro, reconhece a grande
contribuição da Associação Mineira de Rádio e Televisão na
configuração espiritual e material de Minas Gerais. Uma imprensa que
tenha seus órgãos convivendo civilizadamente, em harmonia, é a
herança que haveremos de cultivar nos próximos anos, sempre
contando com a mesma garra e o mesmo espírito de luta e de
trabalho daqueles que construíram, nestes anos, uma das mais
dinâmicas e competentes associações empresariais do Estado. Muito
obrigada.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante, o Deputado Juninho Araújo,

representando o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
Alberto Pinto Coelho, fará a entrega ao jornalista Mílton Lucca de
Paula, Presidente da Amirt, de placa alusiva a esta homenagem. A
placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “A qualidade dos
meios de comunicação se reflete na integração e no desenvolvimento
do Estado, promovendo a defesa dos valores democráticos e o
incentivo à cultura, à arte e à informação. A Associação Mineira de
Rádio e Televisão - Amirt -, ao buscar a modernização e a integração
das emissoras que representa, propicia melhores condições para a
comunicação social, trazendo benefícios para toda a sociedade. A
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homenagem da Assembléia Legislativa à Amirt pelo primoroso
cumprimento de sua missão ao longo dos seus 40 anos de
existência”.

O Sr. Presidente - Convido a Deputada Gláucia Brandão para
acompanhar-me nesse ato.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Milton Lucca de Paula

Exmos. Srs. Deputado Juninho Araújo, representando o Deputado
Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais; Zilda Beatriz Silva de Campos Abreu, Secretária de
Serviços de Comunicação Eletrônica do Ministério das Comunicações,
representando o Sr. Hélio Costa, Ministro de Estado das
Comunicações; Sérgio Esser, Subsecretário de Comunicação Social
de Minas Gerais, representando o Governador Aécio Neves;
Desembargador Joaquim Herculano Rodrigues, representando, neste
ato, o Desembargador Sérgio Resende, Presidente do Tribunal de
Justiça; Murilo Badaró, Presidente da Academia Mineira de Letras;
Flávio Cavalcanti Júnior, Diretor-Geral da Associação Brasileira de
Emissoras de Rádio e Televisão - Abert -, representando o Sr. Daniel
Pimentel Slaviero, Presidente dessa entidade; Ulisses Nascimento,
Presidente de Honra da Amirt, na pessoa do qual saúdo todos os
meus colegas radiodifusores aqui presentes e companheiros de luta; a
dinâmica Deputada Gláucia Brandão, representando o autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem, Deputado Ivair
Nogueira; boa-noite.

Meus senhores e minhas senhoras, queremos que as nossas
primeiras palavras sejam de agradecimento a todas as pessoas que
estão caminhando conosco nesta árdua jornada de fortalecimento
desse jovem veículo de comunicação e entretenimento, que se renova
a cada ano e comemora hoje 86 anos falando, integrando e
irmanando os diferentes brasis: o rádio.

Comemoramos também, nesta noite, os 40 anos da nossa
Associação Mineira de Rádio e Televisão - Amirt -, que, dia a dia,
interliga e integra a radiodifusão mineira desde o dia 5/9/68, quando o
espírito visionário de Januário Carneiro nos fez dar a mão para juntos
fazermos uma radiodifusão mineira cada vez maior e melhor, mais



6

reconhecida e respeitada. Hoje colhemos os frutos plantados naquele
distante 5 de setembro, de tão boas e alvissareiras lembranças.

Festejamos aqui os 40 anos da Amirt e os 86 anos do rádio no
Brasil. O rádio, maior veículo de comunicação nacional, caminhou
juntamente com a história recente de nosso país, trazendo, em suas
ondas, todos os sotaques e tradições de um povo que sabe partilhar
sua vocação de ser grande e múltiplo pela própria natureza.

A Amirt, maior entidade da radiodifusão mineira, caminhou junto com
a recente história de Minas Gerais. Cada um emprestando a sua voz
ao seu tempo, levando ao povo os acontecimentos históricos,
artísticos, políticos e culturais, compondo o dia-a-dia das pessoas, das
mais simples às mais destacadas. Ambos dando voz a quem tem e a
quem não tem, realizando o grande sonho democrático de levar
dignidade e cidadania a todos os que vivem em nosso país
continental.

Falar da Amirt é falar da radiodifusão mineira, da sua essência
edificada a partir do gênio, Januário Carneiro, vivo entre nós na Amirt
e na sua Itatiaia - aqui representada por seu sobrinho, o nosso colega
Cláudio Emanuel Carneiro. Sucederam ao nosso saudoso fundador,
Eurico Gade, atual Vice-Presidente Comercial da Amirt; Dirceu
Pereira, atual Vice-Presidente de Eventos; e João Bosco Torres,
nosso Vice-Presidente, todos aqui presentes nesta noite,
compartilhando essa história que eles ajudaram a edificar e solidificar.
Cada um ao seu jeito, ostentado o sonho visionário de nosso eterno
timoneiro, aquele que viu muito além do nevoeiro, do normal e do
óbvio.

Falar do rádio é falar da história do Brasil, pois ambos se fundem
num cenário de beleza e magia, mesmo nos momentos mais
delicados. Roquete Pinto fundou; e o Presidente Epitácio Pessoa
aprovou. Hoje já não conseguimos viver sem ele: em casa, no carro,
na rua ou no trabalho, ele sempre está lá presente, bandeira hasteada
de nossa brasilidade.

Nada em nosso país é mais brasileiro que o rádio, nem o futebol,
que cabe dentro dele.

A todos deixamos aqui registrado, neste momento de tanta
comoção, o nosso mais profundo agradecimento pelo
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desprendimento, pelo espírito aventureiro e inovador e pela vontade
de construir um país e um mundo melhor. Para isso precisamos
trabalhar de acordo com as leis, respeitando as normas e exercendo o
compromisso com a nossa sociedade. Sendo assim, seguimos a
nossa luta contra a pirataria eletrônica, aquela que é capaz de ceifar
vidas, em uma afronta diária contra a sociedade e a legalidade de
todo um país.

Mais uma vez, pedimos às autoridades presentes o empenho, junto
com a Amirt, nessa luta - que esperamos não ser inglória - contra a
pirataria, que a qualquer dia, além de continuar a municiar o tráfico de
drogas, continuará interferindo nas comunicações entre os aviões e a
produzir mais vítimas fatais, como já aconteceu anteriormente.

Nesta oportunidade, gostaríamos de agradecer à Polícia Federal e,
em especial, ao Delegado Adão, aqui presente, a atuação e o trabalho
no combate à pirataria.

Pedimos ao Ministro Hélio Costa, que tem pautado sua vida pelo
trabalho e pela seriedade em todos os cargos que já ocupou, em
nome da radiodifusão mineira e da radiodifusão brasileira, que
convoque as autoridades para criarmos, com a Amirt, um mutirão da
legalidade no combate a essa pirataria eletrônica que assola e
envergonha o nosso país há anos, com reflexos de impunidade
registrados em nosso dia-a-dia.

Por tudo, agradecemos aos Deputados Ivair Nogueira e Doutor
Viana, ambos representados pela dinâmica Deputada Gláucia
Brandão, que foram os responsáveis pela indicação desta memorável
noite saudosista partilhada nesta Casa.

Já conhecia o Deputado Doutor Viana, desde 1983, pelas
referências elogiosas das minhas irmãs Wanda de Paula Mourthé e
Lúcia de Paula Godoy, ambas casadas com curvelanos, a respeito da
sua atuação como médico e Prefeito em Curvelo.

O Deputado Ivair Nogueira, já em seu quarto mandato, foi referência
do Instituto Vox Populi, que apontou a sua gestão em Betim, em 1991,
com 82% de aprovação, quando Prefeito dessa cidade. O seu dia-a-
dia em defesa das boas causas continua. Temos notícias diárias da
sua eficiente atuação pela dinâmica assessora Tia Dulce.

Na Presidência desta Casa está outro amigo do rádio e da



8

radiodifussão mineira, o Deputado Alberto Pinto Coelho, que tanto
conviveu conosco, desde quando era Diretor do Detel em um distante
ano de 1990.

Na Presidência desta reunião está o também radiodifusor Deputado
Juninho Araújo, a quem agradecemos.

Agradecemos também ao Ministro Hélio Costa, ausente por
compromissos político-partidários, mas muito bem representado por
uma pessoa queridíssima da radiodifusão mineira, nossa
Comendadora Zilda Beatriz Silva de Campos Abreu, hoje Secretária
de Comunicação Eletrônica do Ministério das Comunicações.

Agradecemos também ao Governador Aécio Neves, aqui
representado pelo seu eficiente, dedicado e paciente Secretário da
Comunicação, Sérgio Esser, o qual, desde o primeiro dia de mandato,
sempre nos atendeu e sempre foi verdadeiramente solidário às
nossas causas.

Ao final, agradecemos e reverenciamos Roquete Pinto, Ary Barroso,
Carmem Miranda, Heron Domingues, Emilinha Borba, Hervê Cordovil,
Cornélio Pires, Orlando Silva, Januário Carneiro, ao compadre
Belarmino, a João Anatólio Lima, Rômulo Paes e tantos outros que
edificaram essa história.

A todos o nosso muito-obrigado, pois sem vocês nossa história seria
mais triste e menos brasileira.

Viva o rádio! Viva a Associação Mineira de Rádio e Televisão! Muito
obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a cantora Eunice

Fialho, um dos grandes expoentes da era de ouro do rádio, que
apresentará a música “Maria Bonita”, de Agustin Lara, e, em seguida,
acompanhada pelo violão do Prof. Rui Feliciano, apresentará a música
“Solamente una vez”, também de Agustin Lara. E, após a sua
apresentação, convidamos os presentes a ouvir a apresentação do
artista Fernando Ângelo, que interpretará a música “What a Wonderful
World”.

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

Sr. Mílton Lucca de Paula, Presidente da Associação Mineira de
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Rádio e Televisão, nosso companheiro; Sra. Zilda Beatriz Silva de
Campos Abreu, neste ato representando o Ministro Hélio Costa,
mineiro e companheiro; Sr. Sérgio Esser, Subsecretário de
Comunicação Social do governo Aécio Neves, que muito tem apoiado
a radiodifusão em nosso Estado; Desembargador Joaquim Herculano
Rodrigues, nosso companheiro, que neste ato representa o Presidente
do Tribunal de Justiça e nosso conterrâneo de Abre-Campo; Sr. Murilo
Badaró, Presidente da Academia Mineira de Letras - é uma honra
compor esta Mesa com o senhor -; Sr. Flávio Cavalcanti Júnior,
Diretor-Geral da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e
Televisão - Abert -, cujo nome já diz tudo, representando o Sr. Daniel
Pimentel Slaviero, Presidente da nossa entidade maior; nosso querido
Ulisses Nascimento, Presidente de Honra da Amirt, lenda viva dos
rádios mineiro e brasileiro - é também grande honra compor esta
Mesa com o senhor -; Deputada Gláucia Brandão, representando aqui
os Deputados Ivair Nogueira e Doutor Viana, sejam bem-vindos todos
os companheiros que estão aqui, hoje.

Estamos vendo este nosso Plenário hoje tão bonito, com pessoas
que realmente valorizam a radiodifusão. A Amirt, numa data muito
especial, está completando 40 anos. É a nossa entidade maior em
Minas Gerais, que tanto luta para defender a sofrida radiodifusão.
Vemos aqui, hoje, pessoas que sempre lutaram e deram o máximo de
si para o rádio e a televisão de Minas Gerais. É muito gratificante vê-
los, a começar pela representante do Ministro, Dra. Zilda, braços
direito e esquerdo do Ministro Hélio Costa, em Brasília. Sabemos que
a senhora luta muito por uma radiodifusão cada vez melhor em nosso
país. O Ministro não poderia ter escolhido pessoa melhor do que a
Dra. Zilda Beatriz para essa função. Vemos também aqui
companheiros como o ex-Presidente da Amirt, Dirceu Pereira, Eurico
Gade, João Bosco Torres e Edson Gualberto. Se for nomear aqui,
terei de pronunciar o nome de todos os presentes, pois são todos
ligados à radiodifusão e são pessoas que dedicam o seu tempo, o seu
trabalho a uma radiodifusão livre e melhor para todos nós, mineiros e
brasileiros. É uma honra presidir esta homenagem, representando o
nosso grande Presidente Alberto Pinto Coelho, que me pediu que
deixasse para todos uma mensagem. Aliás, temos aqui, na Casa, a
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TV Assembléia. Eu estava pedindo à Dra. Zilda uma rádio com sinal
aberto para Belo Horizonte. Ela está dizendo que estamos muito
“pidões”, mas temos de aproveitar esta oportunidade da presença da
Secretária, representando o Ministro Hélio Costa. Quando vamos a
Brasília, ao Ministério da Comunicações, sentimo-nos muito em casa,
pois, para começar, temos lá um Ministro que é de Minas Gerais, e
boa parte da diretoria é composta de pessoas daqui. É muito
gratificante ver o nosso Estado tão bem representado em Brasília. Na
verdade, o Ministro assumiu o Ministério com uma grande missão, que
é este momento de mudança. A radiodifusão está tendo um novo
cenário com a chegada da digitalização, da TV e do rádio digitais.
Estamos vivendo um momento ímpar. Mais uma vez, Minas de
Tiradentes e de tantos líderes, como Tancredo Neves, está no cenário
nacional com o Ministro Hélio Costa. Hoje, infelizmente, ele não pôde
estar aqui conosco, mas está muito bem representado. Estamos
vendo também aqui o Zé Eduardo, ex-Diretor do Detel, bem como
outros companheiros, que destaco aqui.

A Assembléia faz uma justa homenagem, Presidente Milton Lucca, à
Amirt, entidade maior, que traz tantos benefícios para nós,
radiodifusores. Temos exemplos importantes, como o convênio com o
Estado. Aproveitamos a oportunidade para deixar o nosso
agradecimento ao Governador Aécio Neves, que tem feito esta
parceria com o rádio. O convênio Cemig-Amirt ajuda muito os
radiodifusores do Estado. É uma grande parceria feita por nosso
Governador, por meio da Cemig e da Subsecretaria de Comunicação
do Estado. É uma grande ajuda para todos nós, radiodifusores
mineiros. Sabemos o quanto é importante este convênio. Em
contrapartida, o rádio leva os seus serviços para todos os rincões de
Minas Gerais, por meio das emissoras que estão espalhadas pelo
Estado. A Amirt hoje congrega quase 400 emissoras de rádio. É um
número grande, mas pode crescer ainda mais. Sempre falamos que
devemos estar sempre alertas, contando com a nossa entidade. Está
aqui inclusive o representante da Abert, Flávio Cavalcanti Júnior.

Sabemos que a radiodifusão sofre muito hoje, especialmente no
interior. Reportamo-nos até mesmo às palavras do Presidente contra
a pirataria. Somos a favor da rádio comunitária, mas somos contra a
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pirataria.
Aguardamos resoluções do Ministério Público e da Anatel para que

realmente sejam aplicadas penas severas coibindo esse tipo de
infração, não só em Minas, mas em todo o Brasil. O número de
emissoras clandestinas, no nosso Estado e em todo o Brasil, supera -
e muito - o de emissoras legalizadas, não é, Dra. Zilda?

Fica aqui o nosso apoio, o apoio desta Assembléia à radiodifusão,
nestes 40 anos da Amirt, lembrando a memória de Januário Carneiro,
que é uma lenda do rádio, da televisão. Hoje estamos felizes em ver
uma radiodifusão forte, que está se preparando para uma nova era,
que exigirá de todos nós muito trabalho, muito empenho e muita
dedicação. Temos certeza absoluta de que, sob o comando do nosso
Ministro, o grande mineiro Hélio Costa, a radiodifusão vencerá mais
uma etapa. No ano passado, em um momento de homenagem, ele
disse que o rádio está sempre sofrendo. Com o advento da televisão,
falou-se que o rádio ia desaparecer, mas ele continuou firme e forte;
depois, apesar da ação da rádio pirata, as emissoras continuam
levando o seu sinal, fazendo o seu trabalho e, apesar de todos os
obstáculos, continuam crescendo. Agora, com a TV digital, com os
novos meios de comunicação, como MP3, MP7, há uma mudança
radical, mas o rádio continua evoluindo, transformando-se e indo a
todos os cantos do Brasil, inclusive àqueles onde nem carro chega - e
que são muitos -, para levar informação, música, alegria, como o
companheiro fiel dos trabalhadores brasileiros.

Sejam bem-vindos à nossa Casa. Parabéns à Amirt. Estamos muito
felizes, Presidente, com esta homenagem, com este momento
histórico que a Amirt está vivendo ao completar 40 anos de existência,
jovem como sempre, renovando e inovando. Recebam desta Casa os
nossos sinceros parabéns. Muito obrigado.

Leitura de Mensagem
O locutor - Atendendo a solicitação da Sra. Zilda Beatriz Silva de

Campos Abreu e com a aquiescência do Presidente desta solenidade,
Deputado Juninho Araújo, faremos a leitura de parte da mensagem do
Sr. Ministro. (- Lê:)

“Ministério das Comunicações. Discurso do Ministro das
Comunicações, Hélio Costa. Amirt. Belo Horizonte, 25 de setembro de
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2008. É com muita honra e alegria que saúdo os meus colegas pelos
40 anos da Amirt. São quatro décadas de muito trabalho e de
informação diária aos mineiros. Esta data, para mim, é mais do que
especial. A minha vida inteira, dediquei-me ao rádio e à TV. Comecei
como radialista, aos 14 anos - a Amirt nem existia ainda -, e nunca
mais parei. Depois também fui radiodifusor em minha cidade, onde
compreendi as dificuldades que todos vocês enfrentam. Quando
cheguei ao Ministério das Comunicações, essa experiência foi muito
importante para o exercício do cargo. Estou procurando fazer o melhor
e tenho certeza de que todos nós estamos conquistando muitas
vitórias juntos. Muitas delas foram graças ao apoio que a Amirt
sempre nos deu, e sou profundamente agradecido por isso.

Não pude estar presente hoje, mas estou muito bem representado
pela Secretária de Comunicação, Zilda Beatriz, e pelo Diretor de
Outorgas do Ministério, Carlos Alberto Freire. Deixo o meu abraço
fraterno para todos e desejo que os radiodifusores continuem em
frente, fazendo sempre este belo trabalho, levando a melhor
informação, entretenimento e, mais do que isso, sonhos e esperança
aos mineiros de cada cantinho de nosso Estado. Senador da
República e Ministro das Comunicações, Hélio Costa”.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta aos convidados os

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 30, às 20 horas,
nos termos do edital de convocação, e para a ordinária da mesma
data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição de 30/9/2008.). Levanta-se a
reunião.

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

2.627/2008
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
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visa declarar de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial
de Três Corações, 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 2.627/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comercial e Industrial de Três Corações, que tem como
finalidade primordial defender os legítimos interesses das diversas
classes empresariais, visando ao desenvolvimento do Município e da
região.

Conforme consta em seu estatuto, promove a defesa, perante os
poderes públicos e onde quer que se faça necessário, dos direitos e
reivindicações de seus associados, além de propugnar pelo
desenvolvimento econômico-social regional e pelo fortalecimento da
livre empresa.

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

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

nº 2.627/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 2008.
Vanderlei Miranda, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.617/2008
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

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

2.617/2008 “dispõe sobre a fiscalização da venda de ingressos de
eventos artísticos, culturais e desportivos por cambista no âmbito do
Estado de Minas Gerais”.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, “a”,
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do Regimento Interno.
Fundamentação

O projeto em exame tipifica como infração administrativa a venda de
ingresso por pessoa física ou jurídica que atue como intermediária
entre o organizador do evento artístico, cultural ou desportivo e o
consumidor final, no intuito de obter ou tentar obter ganho ilícito em
detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas,
mediante especulação. Nos termos do projeto, considera-se ganho
ilícito o ágio de venda de ingresso superior a 20% em relação ao valor
oficialmente cobrado pelo organizador do evento.

São as seguintes as sanções previstas na proposição: apreensão
dos ingressos, multa de 300 Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais – Ufemgs – e proibição de freqüentar estádios, se for o caso,
por dois anos; em caso de reincidência, além da apreensão e da
interdição de freqüentar os estádios nos termos mencionados, será
cobrada multa no valor de 1.000 Ufemgs.

Da perspectiva penal, a ação dos cambistas enquadra-se no art. 2º,
IX, da Lei nº 1.521, de 26/12/51, que dispõe sobre os crimes contra a
economia popular. Segundo o referido dispositivo, configura crime
“obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de
número indeterminado de pessoas mediante especulações ou
processos fraudulentos”.

Como se vê, o ordenamento jurídico brasileiro repudia a ação
especulativa dos cambistas, os quais se multiplicam em dias de jogos,
“shows” e eventos artísticos e culturais de forte apelo popular, sendo o
Estado, com a aprovação do projeto em estudo, inovador na proteção
do consumidor ao controlar a atividade especulativa em questão.

Desse modo, a proposição visa a proteger o consumidor, que é a
parte mais prejudicada, o qual, muitas vezes, desloca-se até os
pontos de venda e não consegue comprar ingresso, tendo de se
submeter, dessa forma, à ação dos cambistas.

Por fim, destacamos que as sanções previstas no projeto sob exame
são um meio eficaz de combate à ação dos cambistas, que terão de
amargar o prejuízo da apreensão dos ingressos e abandonar a
atividade em questão, uma vez que não será mais lucrativa. Todavia,
entendemos que a apreensão dos ingressos e a aplicação de multa
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são suficientes para atingir o fim almejado no projeto, sem correr o
risco de restringir sobremaneira a liberdade do cidadão, mesmo que
cambista.

Dessa forma, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº
1, com o intuito de suprimir a sanção relativa à proibição de freqüentar
estádios, bem como aprimorar o projeto quanto à técnica legislativa.

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

2.617/2008 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a venda de ingressos para eventos artísticos, culturais
e desportivos no Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Constitui infração administrativa a venda de ingressos por

pessoa física ou jurídica que atue como intermediária entre o
organizador do evento artístico, cultural ou desportivo e o consumidor
final, com o intuito de obter ganho ilícito em detrimento do povo ou de
número indeterminado de pessoas, mediante especulação.

Parágrafo único – Considera-se ganho ilícito, para os efeitos do
“caput” deste artigo, o ágio de venda de ingresso superior a 20%
(vinte por cento) do valor cobrado pelo organizador do evento.

Art. 2º – Constatada a infração administrativa de que trata esta lei, o
infrator fica sujeito às seguintes penalidades:

I – apreensão dos ingressos e multa de 300 Ufemgs (trezentas
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

II – em caso de reincidência, apreensão dos ingressos e multa de
1.000 (mil) Ufemgs.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 2008.
Délio Malheiros, Presidente e relator - Vanderlei Miranda - Sargento

Rodrigues.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.613/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.613/2008, de autoria do Deput ado André
Quintão, que declara de utilidade pública a Associação de Proteção e
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Assistência aos Condenados – Apac –, no Município de São João del-
Rei, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.613/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados – Apac – de São João del-Rei, com sede nesse
Município.

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

Proteção e Assistência aos Condenados – Apac – de São João del-
Rei, com sede nesse Município.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.636/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.636/2008, de autoria do Deput ado Alberto
Pinto Coelho, que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário
de Segurança Pública – Consep-MV –, com sede no Município de
Camanducaia, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.636/2008
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública do Distrito de Monte Verde – Consep-MV –, com sede no
Município de Camanducaia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Con selho Comunitário
de Segurança Pública do Distrito de Monte Verde – Consep-MV –,
com sede no Município de Camanducaia.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 2008

ATAS
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA EM 30/9/2008
Presidência do Deputado João Leite

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.
Comparecimento

- Comparecem a Deputada e os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Carlin

Moura - Carlos Mosconi - Délio Malheiros - Eros Biondini - Gil Pereira -
Gláucia Brandão - Ivair Nogueira - João Leite - Neider Moreira -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - 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 extraordinária de logo mais, às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária de
amanhã, dia 1º de outubro, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:
(-A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA EM 30/9/2008

Presidência do Deputado Eros Biondini
Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Ana Maria

Resende - Eros Biondini - Gláucia Brandão - João Leite - Juninho
Araújo - Neider Moreira - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Eros Biondini) - Às 20h12min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca
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as Deputadas e os Deputados para a ordinária de amanhã, dia 1º de
outubro, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/9/2008
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros e Célio Moreira, 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 informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a
debater o Projeto de Lei nº 2.311/2008, do Deputado Célio Moreira,
que altera dispositivo da Lei nº 15.025/2004, que dispõe sobre
consignação em folha de pagamento de servidores públicos ativos,
inativos e pensionistas do Estado, e comunica o recebimento do ofício
do Sr. Luiz do Couto Neto, chefe da assessoria parlamentar do Banco
Central do Brasil, justificando a sua ausência nesta reunião e
informando que não há normativos específicos do Conselho Monetário
Nacional ou do Banco Central regulando as operações de crédito
consignado. Informa ainda que a referida modalidade é regulada por
legislação específica, que dispõe sobre a autorização para desconto
de prestações em folha de pagamento. A Presidência interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir os Srs. Antônio Passos Filho, Presidente
da Associação dos Servidores Públicos de Minas Gerais; Lilian Jorge
Salgado, advogada da Associação Nacional dos Consumidores de
Crédito - Andec -; Maria Helena Fonseca Mansur, Presidente da
Associação dos Funcionários Aposentados do Estado de Minas
Gerais - Afaemg -; Marcus Vinícius Fernandes Vieira, representante
da Associação Brasileira de Bancos; Dilson José de Rezende,
Presidente da Cooperativa dos Funcionários da Secretaria de
Fazenda; Noelho Adelino Machado, Diretor Administrativo da
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Integrantes do Poder
Judiciário do Estado de Minas Gerais; Luiz Rodrigues Rosa,
Presidente da Cooperativa do Servidor Militar, Polícia Civil e
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Servidores da Secretaria de Educação, que são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Célio
Moreira, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
Verificando a inexistência de quórum para prosseguir os trabalhos, 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, 30 de setembro de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Vanderlei Miranda - Sargento

Rodrigues.
ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/9/2008

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Délio Malheiros e Ivair Nogueira (substituindo
este ao Deputado Adalclever Lopes, por indicação da Liderança do
PMDB), membros da supracitada Comissão. Está presente, também,
o Deputado Braulio Braz. 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. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe
da Polícia Civil, publicado no “Diário do Legislativo” de 19/9/2008; e de
ofício da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 2.821/2008,
desta Comissão. O Presidente acusa o recebimento dos Projetos de
Lei nºs 2.703/2008, em turno único, e 2.670/2008, em 1º turno, para
os quais designou como relator o Deputado Délio Malheiros. Passa-se
à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
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Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de
Lei nº 1.096/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues), que
recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.892 a
2.894/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues (2), em que solicita
seja formulada manifestação de apoio ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 853/2008, do Deputado Federal João Campos, que
susta a aplicação da Súmula Vinculante nº 11, do STF, que restringe o
uso de algemas; e seja realizada audiência pública em Paraisópolis
para discutir questões atinentes à segurança pública no Município e
região; Sargento Rodrigues, com emenda do Deputado Délio
Malheiros, em que solicita seja formulado voto de congratulações com
os Srs. Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado; Maurício
Campos Júnior, Secretário de Defesa Social, e Genílson Ribeiro
Zeferino, Subsecretário de Administração Prisional, pela desativação
das carceragens da Delegacia de Furtos e Roubos e da Divisão de
Tóxicos e Entorpecentes de Belo Horizonte e pela reforma do 2º
Distrito Policial de Contagem; e Délio Malheiros, em que solicita seja
realizada audiência pública para debater a não-liberação, pelo
governo federal, da verba destinada este ano ao Fundo Penitenciário
Nacional. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Vanderlei Miranda - Délio

Malheiros.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 309/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei nº 309/2007,
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resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.822/2004,
disciplina o “marketing” direto ativo e cria lista pública de
consumidores para o fim que menciona. Foram anexados à
proposição os Projetos de Lei nºs 897/2007, do Deputado Délio
Malheiros, 1.106/2007, do Deputado Carlos Pimenta, e 2.566/2008, do
Deputado Leonardo Moreira.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, “a”,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela pretende disciplinar as atividades do “marketing”

direto ativo, constituído pela oferta de produtos ou serviços,
particularmente por meio de ligações telefônicas, o que, em muitos
casos, tem trazido desconforto para os consumidores usuários dos
serviços de telefonia.

Para registro dos consumidores que não desejam receber ofertas
comerciais por meio desse tipo de “marketing”, o projeto institui a lista
pública, denominada “lista antimarketing”. A proposição em análise
torna-se ainda mais inovadora na medida em que prevê a
possibilidade de tal lista ser administrada por Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público – Oscip –, cujas atividades estão
disciplinadas na Lei nº 14.870, de 16/12/2003.

E, ainda, a proposição veda a prática do “marketing” direto ativo nos
domingos e feriados bem como das 21 às 24 horas e de 0 hora às 8
horas nos demais dias da semana. As empresas que atuam nesse
ramo de atividade teriam de obedecer às restrições impostas pela
proposta em análise, sob pena de se sujeitarem às penalidades
previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de
Proteção e Defesa do Consumidor.

Como se vê, o projeto em tela visa a estabelecer critérios para a
prática do “marketing” direto ativo no Estado, com o intuito de evitar
abuso na prestação desse serviço, cujos operadores, com freqüência,
extrapolam a faculdade de oferecer produtos e serviços, assediando
de forma inconveniente um potencial cliente.
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O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, norma que dispõe
sobre a proteção do consumidor, visa a garantir à parte
hipossuficiente – o consumidor – a defesa de seus direitos não só na
fase contratual, como também na fase pré-contratual, ou seja, na
oferta de produtos ou serviços. Contudo, não há norma específica que
proteja de abusos, explicitamente, o consumidor na prestação do
serviço em questão.

Temos a informar, ainda, que o Município de Porto Alegre editou a
Lei nº 9.053, de 26/12/2002, que assegura o direito de privacidade aos
usuários do serviço de telefonia no âmbito do Município no que tange
ao recebimento de ofertas de comercialização de produtos ou serviços
por via telefônica e dá outras providências.

Segundo o art. 1º da citada lei, os usuários do serviço de telefonia
têm direito à privacidade no recebimento de ofertas de produtos e
serviços, ficando as empresas de telefonia obrigadas a criar e a
manter cadastro especial de assinantes que manifestem oposição ao
recebimento desse tipo de oferta.

O projeto em estudo mostra-se mais abrangente e inovador, uma
vez que regulamenta o “marketing” direto ativo, que é, nos termos do
parágrafo único do seu art. 1º, a estratégia de vendas que consiste em
estabelecer interação entre o fornecedor e o consumidor com o
escopo de oferecer produtos, independentemente da vontade deste.
Sabe-se que tal prática é efetivada por vários meios, como ligações e
mensagens telefônicas, mensagens eletrônicas e cartas. Se aprovado
o projeto, em nosso Estado ficará resguardada a vontade e a
privacidade do consumidor, parte hipossuficiente na relação
contratual.

Dessa forma, merece ser aprovada a proposição em estudo, uma
vez que fixa critérios para a prestação do “marketing” direto ativo sob
a ótica do direito do consumidor, evitando abuso na sua prática e
resguardando a privacidade do consumidor.

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

309/2007.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 2008.
Délio Malheiros, Presidente e relator - Vanderlei Miranda - Sargento
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Rodrigues.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 30/9/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Hely Tarqüínio, notificando o falecimento do Sr. Edson

Geraldo Gomes, ocorrido em 27/9/2008, em Patos de Minas. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2008

ATAS
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA EM 1º/10/2008
Presidência do Deputado Vanderlei Miranda

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.
Comparecimento

- Comparecem a Deputada e os Deputados:
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende -

Antônio Genaro - Carlin Moura - Domingos Sávio - Sargento
Rodrigues - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Vanderlei Miranda) - 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 ordinária de
amanhã, dia 2, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/9/2008
Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Padre João e Antônio Carlos Arantes, membros
da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlos
Pimenta. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Vanderlei Jangrossi, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado 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 debater a Campanha
de Regularização do Uso dos Recursos Hídricos em Minas Gerais -
Água: faça o uso legal -, instituída pela Portaria Igam nº 30, de
22/8/2007, e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
Ofício nº 583/2008, do Subsecretário da Casa Civil, publicado no
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“Diário do Legislativo” de 20/9/2008. O Presidente acusa o
recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o relator
citado a seguir: Projeto de Lei nº 2.521/2008, em turno único
(Deputado Antônio Carlos Arantes). A Presidência interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir a Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo,
Diretora-Geral do Igam, representando o Secretário de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; os Srs. Breno
Lasmar, Procurador-Geral do Igam; Geraldo de Assis, Assessor da
Diretoria de Áreas Protegidas, do IEF; Celso Afonso de Moraes,
representante da Fetraf; e Carlos Alberto de Oliveira, Assessor de
Meio Ambiente da Faemg, que são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Padre João,
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. 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 2.519/2008 (relator: Deputado Padre João). 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 Luiz Humberto Carneiro em que solicita
seja realizada audiência pública no Município de Uberlândia para
debater as dificuldades enfrentadas pelos produtores de leite do Alto
Paranaíba e do Triângulo. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Padre João.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 244/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório
De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em epígrafe

tem como finalidade declarar de utilidade pública o Centro
Comunitário de Vivência Espírita Cristã - CCVEC Nathércio França,
com sede no Município de Montes Claros.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade 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 244/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Centro Comunitário de Vivência Espírita Cristã Nathércio França,
entidade sem fins lucrativos, fundada em 1997, no Município de
Montes Claros. Desde então, formaliza seu compromisso de colaborar
desinteressadamente com a sociedade por meio da assistência social
e de ações na área educacional que visam incentivar a cidadania e
promover o respeito ao meio ambiente.

Para atingir seus objetivos programáticos, estabelece parcerias com
outras entidades congêneres e organismos governamentais, de forma
a atualizar permanentemente suas diretrizes de trabalho e captar
recursos para a realização das finalidades previstas em seu estatuto.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem como objetivo adequar o nome da
entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Dessa forma, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

244/2007 em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.421/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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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 encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou. Cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o
art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.421/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Conselho Central da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede
no Município de Cláudio, que tem como finalidade precípua
desenvolver atividades culturais, assistenciais e de promoção
humana, trabalhando para valorizar o indivíduo e a comunidade.

Destaca-se o seu trabalho de filantropia, com o qual assiste os
habitantes mais carentes da região por meio de seus conselhos
particulares, conferências vicentinas, obras unidas e especiais.

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 1.421/2007 em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.406/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Associação Voluntários da
Ação Social, com sede no Município de Jacuí.
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Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.406/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Voluntários da Ação Social, com sede no Município de
Jacuí, que tem como finalidade primordial realizar obras e ações
visando à melhoria da qualidade de vida das pessoas residentes na
localidade.

Com esse propósito, oferece atividades nas áreas da educação, da
cultura, do esporte e do lazer, atua na recuperação e socialização de
dependentes químicos, busca a integração dos seus assistidos no
mercado de trabalho por meio da realização de cursos
profissionalizantes, promove a habilitação e a reabilitação de pessoas
portadoras de deficiência e orienta sobre a preservação do meio
ambiente.

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

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

nº 2.406/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.624/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em
epígrafe visa declarar de utilidade pública a Associação dos
Portadores de Necessidades Especiais de Pratápolis, com sede no
Município de Pratápolis.

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 2.624/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Portadores de Necessidades Especiais de
Pratápolis, que tem por escopo congregar pessoas com necessidades
especiais e seus familiares para lutar pela defesa de seus direitos e
interesses, bem como por melhores condições de vida.

Com esse propósito, representa esse segmento junto às autoridades
na defesa de medidas de ordem geral e preventiva que visem a sua
promoção como ser humano, além de prestar-lhe assistência moral,
psicológica e material.

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 2.624/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.708/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo, com
sede no Município de Nova Resende.

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 2.708/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Lar São Vicente de Paulo, com sede no Município de Nova
Resende, que tem como finalidade precípua desenvolver atividades
assistenciais e de promoção humana, direcionadas aos idosos
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carentes residentes na localidade.
Envida seus esforços na busca de soluções práticas para o seu

bem-estar por meio da criação de estabelecimento destinado a abrigá-
los, nos quais lhes fornece assistência médica e psicológica, além de
apoio moral e espiritual.

Dessa maneira, procura propiciar aos seus assistidos uma vida mais
digna, visando à preservação de sua saúde física e mental.

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

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

nº 2.708/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2008.
Walter Tosta, relator.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 4 DE OUTUBRO DE 2008

ATAS
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/10/2008
Presidência do Deputado João Leite

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
João Leite - Vanderlei Miranda - Walter Tosta.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Às 14h6min, 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 extraordinária de terça-feira, dia
7, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária
também de terça-feira, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia será publicada na edição do dia 7/10/2008.).

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/9/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Sargento Rodrigues (substituindo este ao Deputado
Carlos Pimenta, por indicação da Liderança do PDT) e Vanderlei
Miranda (substituindo este ao Deputado Antônio Júlio, por indicação
da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado 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 apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar proposições
da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
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votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 309/2007 (relator:
Deputado Délio Malheiros, em virtude de redistribuição) e 2.617/2008,
na forma do substitutivo nº 1 (relator: Deputado Délio Malheiros, em
virtude de redistribuição). O Projeto de Lei nº 2.669/2008, em 1º turno,
é retirado de pauta por determinação do Presidente da Comissão, por
não cumprir 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 requerimentos dos Deputados Délio Malheiros e
Célio Moreira, em que solicitam sejam enviadas cópias das notas
taquigráficas à Secretaria de Planejamento e Gestão, para que tome
conhecimento das denúncias apresentadas na reunião do dia
18/9/2008; Délio Malheiros, em que solicita seja enviado ofício à
empresa Nokia com vistas à obtenção de esclarecimentos sobre o
descredenciamento das assistências técnicas autorizadas no Estado;
Sargento Rodrigues (2), em que solicita seja realizada uma visita ao
Conjunto Habitacional Berlim, no Bairro Floramar, para averiguar
denúncia de irregularidade e a precariedade das edificações do
referido Conjunto, e audiência pública para debater o assunto; Célio
Moreira, em que solicita audiência pública para debater a recente
decisão da Cemig de cancelar os contratos de cobrança de outros
valores na conta - COB. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença 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 outubro de 2008.
Délio Malheiros, Presidente.

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de aplauso à Fundação CDL Pró-Criança por seus 22 anos de

fundação (Requerimento nº 2.861/2008, do Deputado Doutor Viana);
de aplauso aos irmãos da Loja Maçônica Fraternidade Piraporense

por seus 70 anos de fundação e pela passagem do Dia do Maçom



34

(Requerimento nº 2.879/2008, da Comissão de Segurança Pública);
de congratulações com a Associação Brasileira de Odontologia -

Regional Governador Valadares - ABO-GV - por seus 55 anos de
fundação (Requerimento nº 2.886/2008, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Grande Loja Maçônica de Minas Gerais
por seu 81º aniversário de fundação e pela programação que
comemorou essa data e o Dia do Maçom (Requerimento nº
2.888/2008, do Deputado Braulio Braz);

de aplauso à Polícia Federal, em especial aos policiais lotados na
Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Superintendência
Regional do Departamento de Polícia Federal, pela operação que
resultou na apreensão de drogas no entroncamento do Anel
Rodoviário com a BR-040, próximo ao Conjunto Califórnia, nesta
Capital (Requerimento nº 2.912/2008, da Comissão de Segurança
Pública).
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2008

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

2.709/2008
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório
De autoria do Deputado Bráulio Braz, o projeto de lei em epígrafe

visa a declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social do Setor de Confecções de Muriaé – Condessc –,
com sede no Município de Muriaé.

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 2.709/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Setor de
Confecções de Muriaé, instituído para incrementar a atividade de
tecelagem e de confecção naquele Município.

Com esse propósito, incentiva pesquisa cientifica e tecnológica
relacionada com a cadeia produtiva da indústria têxtil; defende a
compatibilização desse setor produtivo com a preservação do meio
ambiente; apóia a realização de feiras, exposições e excursões, para
oferecer maiores oportunidades de negócio a seus associados;
desenvolve a capacitação profissional do setor, visando à geração de
emprego e renda para a população local.

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 2.709/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2008.
Vanderlei Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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2.713/2008
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação Filarmônica 1º de Maio
- Corporação Musical, com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou. Cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o
art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.713/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Filarmônica 1º de Maio - Corporação Musical, com sede
no Município de Belo Horizonte, que tem como finalidade primordial a
disseminação da arte musical.

Contribui para a divulgação da música ao se fazer presente em
festas cívicas, religiosas e em qualquer evento onde requeiram a
presença de sua orquestra. Além disso, incentiva a prática e o
aprimoramento artístico e cultural da população local por meio da
realização de cursos e espetáculos.

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 2.713/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2008.
Rosângela Reis, relatora.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.484/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.484/2008, de autoria do Deput ado Leonardo
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Moreira, que dá denominação ao Centro Administrativo do Governo do
Estado de Minas Gerais, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.484/2008
Dá denominação ao Centro Administrativo do Governo do Estado de

Minas Gerais, localizado no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica denominado Presidente Tancredo de Al meida Neves o

Centro Administrativo do Governo do Estado de Minas Gerais,
localizado no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 2008

ATA
ATA DA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/10/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Atas - Correspondência: Mensagens nºs 281, 282, 283,
284, 285, 286, 287, 288, 289 e 290/2008 (encaminhando o Veto Total
à Proposição de Lei nº 18.682, os Projetos de Lei nºs 2.784, 2.785,
2.786, 2.787 e 2.788/2008, emenda ao Projeto de Lei nº 2.578/2008 e
os Projetos de Lei nºs 2.789, 2.790 e 2.791/2008, respectivamente),
do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei Complementar nº
47/2008 - Projetos de Lei nºs 2.792 a 2.804/2008 - Requerimentos nºs
2.914 a 2.925/2008 - Requerimento do Deputado Agostinho Patrús
Filho - Comunicações: Comunicação das Comissões de Política
Agropecuária, de Segurança Pública, de Turismo e de Cultura e do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Jayro Lessa, Sebastião Helvécio, Antônio Carlos Arantes e
Sargento Rodrigues e da Deputada Elisa Costa - 2ª Parte (Ordem do
Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimento do Deputado Agostinho Patrús Filho; deferimento -
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 - Alencar da Silveira Jr. - 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 -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio -
Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil
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Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João
Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Guedes - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter
Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado 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)

Atas
- O Deputado Vanderlei Miranda, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

leitura das atas das cinco reuniões anteriores, que são aprovadas sem
restrições.

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

correspondência:
“MENSAGEM Nº 281/2008*

Belo Horizonte, 23 de setembro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termo do inciso II do art. 70

da Constituição do Estado, decidi opor veto total à Proposição de lei nº
18.682, que dispõe sobre o controle do desmonte de veículos no
Estado e dá outras providências.

Ouvida a Secretaria de Estado de Defesa Social, assim se
manifestou:

Razões do veto
A matéria sobre a qual versa o PL 429/2007 é indissociavelmente

relacionada ao trânsito e sua segurança conforme já decidiu o STF,
em caso análogo, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
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3.254/ES:
“1. É pacífico nesta Corte o entendimento de que o trânsito é matéria

cuja competência legislativa é atribuída, privativamente, à União,
conforme reza o art. 22, XI, da Constituição Federal. Precedentes: ADI
2.064, rel. Min. Maurício Corrêa e ADI 2.137-MC, rel. Min. Sepúlveda
Pertence. 2. O controle da baixa de registro e do desmonte e
comercialização de veículos irrecuperáveis é tema indissociavelmente
ligado ao trânsito e a sua segurança, pois tem por finalidade evitar que
unidades automotivas vendidas como sucata - como as sinistradas
com laudo de perda total - sejam reformadas e temerariamente
reintroduzidas no mercado de veículos em circulação. 3. É
indispensável a iniciativa do Chefe do Poder Executivo (mediante
projeto de lei ou mesmo, após a EC 32/01, por meio de decreto) na
elaboração de normas que de alguma forma remodelem as atribuições
de órgão pertencente à estrutura administrativa de determinada
unidade da Federação. 4. Ação direta cujo pedido se julga
procedente.”

Como se vê, a Proposição de lei nº 18.682, trata do mesmo assunto
da Lei capixaba e por isso também padece de vício de
inconstitucionalidade ao se contrapor ao preceito constitucional
insculpido no inciso XI do art. 22 da Constituição Federal.

São essas as razões que me levam a opor veto total à Proposição
de lei em tela, devolvendo-a ao necessário reexame dos Membros
dessa Egrégia Assembléia Legislativa.

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

“MENSAGEM Nº 282/2008*
Belo Horizonte, 25 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 Floriano Witt, de ensino
fundamental, à Escola Estadual de São Simeão, de ensino
fundamental, localizada na Fazenda Floriano Witt, no Município de
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Resplendor.
O projeto encaminhado tem o objetivo de prestar homenagem à

memória de Floriano Witt, fundador da Escola Estadual de São
Simeão em 1963, assim tendo construído as duas primeiras salas de
aula para as crianças da fazenda, além de ter sempre trabalhado pela
união de todos e pelo bem da comunidade, como informado pela
Secretária de Estado de Educação. Ademais, sua mãe, Maria Piper
Witt, doou ao Estado área de 5.585m² de terras para ampliação da
escola.

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 de São Simeão, de ensino fundamental, situada
na Fazenda Floriano Witt, no Município de Resplendor, para Escola
Estadual Floriano Witt, de ensino fundamental.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado Escolar da Escola Estadual de São Simeão, que, em
reunião realizada no dia 19/05/08, homologou, pela unanimidade dos
votos dos seus membros, a indicação do nome Escola Estadual
Floriano Witt para denominação da referida unidade de ensino.

Floriano Witt foi uma pessoa muito envolvida com sua comunidade
rural, fundou a Escola Estadual de São Simeão no ano de 1963,
construindo as duas primeiras salas de aula para as crianças da
fazenda.

No ano de 1980, sua mãe, Maria Pieper Witt doou ao Estado uma
área de 5.585m2 de terras para ampliação da escola.

Foi membro da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil,
na qual participou ativamente como presidente da Paróquia por vários
mandatos, trabalhando sempre pela união de todos e pelo bem da
comunidade.

O homenageado nasceu no dia 29/04/1932 e faleceu no dia
20/10/1986.

Cumpre registrar que, no Município de Resplendor não existem
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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 2.784/2008
Dá a denominação de Escola Estadual Floriano Witt, de ensino

fundamental, à Escola Estadual de São Simeão, de ensino
fundamental, localizada na Fazenda Floriano Witt, no Município de
Resplendor.

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Floriano Witt, de ensino
fundamental, a Escola Estadual de São Simeão, de ensino
fundamental, localizada na Fazenda Floriano Witt, no Município de
Resplendor.

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 283/2008*

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia da Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o Projeto de Lei de Revisão do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG (2008-2011), para o
exercício 2009, conforme determina o art. 4º da Lei nº 17.347, de 16
de janeiro 2008.

Nesta revisão foram incorporados os ajustes necessários para
aprofundamento e implementação da estratégia de desenvolvimento
de longo prazo definida no Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado - PMDI e no Plano Plurianual de Ação Governamental -
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PPAG-2008-2011, com seus reflexos no orçamento de 2009.
Na oportunidade, espero continuar contando com o apoio dessa

casa, para, por meio de sugestões, aprimoramentos e críticas,
resultado de debates nas audiências públicas que serão realizadas
com todo meu apoio e apreço, alcançarmos juntos o objetivo essencial
de tornar Minas o melhor Estado para se viver.

A Exposição de Motivos da Secretária de Estado de Planejamento e
Gestão sintetiza os principais avanços desta Revisão do Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011.

Reitero a Vossa Excelência, na oportunidade, protestos de elevada
estima e distinta consideração.

Aécio Neves, Governador do Estado.
Belo Horizonte, 30 de setembro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Governador,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a primeira

Revisão Anual do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG
2008-2011), para o ano de 2009.

Esta iniciativa tem como objetivo o aprimoramento da gestão das
políticas públicas na busca dos melhores resultados para a sociedade.
Os instrumentos de Planejamento que corporificam esse processo, a
saber, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI), o Plano
Plurianual de Ação Governamental (PPAG) e a Lei Orçamentária
estão plenamente integrados e se consolidam como instrumento
gerencial efetivo da ação governamental, refletindo cada vez mais na
melhoria de alocação dos recursos nos orçamentos anuais.

Os Volumes I e II do PPAG 2008-2011 foram atualizados e contêm
as alterações qualitativas ou quantitativas, efetuadas em programas,
indicadores, ações e demais atributos, com uma perspectiva para os
próximos quatro anos (2009-2012), especialmente no que se refere
aos valores físicos e financeiros das ações a serem incorporadas na
Lei nº 17.347, de 16 de janeiro de 2008, que estabelece o Plano
Plurianual de Ação Governamental – PPAG para o período 2008-
2011.

Juntamente com o Volume II, onde os Programas e Ações estão
agrupados por Setor de Governo, apresentamos um anexo com
demonstrativo de programas e ações incluídas e excluídas, com
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justificativas sucintas que motivaram a alteração.
A proposta que Vossa Excelência submete ao Legislativo mineiro

consolida a iniciativa inovadora implantada pelo Governo de uma
gestão pública eficiente, capaz de promover o desenvolvimento social
e econômico do Estado, por meio do processo de avaliação e revisão
do conjunto de políticas desenvolvidas pelo governo estadual.

Na oportunidade, renovamos a Vossa Excelência os votos de
profundo respeito e admiração.

Atenciosamente,
Renata Maria Paes Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento

e Gestão.
PROJETO DE LEI Nº 2.785/2008

Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental
- PPAG 2008-2011.

Art. 1º - Esta lei dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - 2008-2011, conforme determina o art. 7º da
Lei nº 17.347, de 16 de janeiro de 2008.

Art. 2º - Integram esta lei os Anexos I, II e III, nos seguintes termos:
I – o Anexo I, contendo os programas e as ações da Administração

Pública Estadual, organizados pelas áreas de resultados definidas na
Lei n° 17.007, de 28 de setembro de 2007, que atual iza o Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI -, evidenciando os
Programas Estruturadores, os Programas Associados e os Programas
Especiais;

II – o Anexo II, contendo os programas e as ações da Administração
Pública Estadual organizados por setor de governo, evidenciando os
Programas Estruturadores, os Programas Associados e os Programas
Especiais;

III – o Anexo III, contendo o demonstrativo de programas e ações
incluídos e excluídos, com a exposição sucinta dos motivos que
justificaram a alteração.

§ 1º - Os Anexos I e II desta lei atualizam os Anexos I e II da Lei nº
17.347, de 16 de janeiro de 2008, contendo as respectivas inclusões e
alterações, qualitativas ou quantitativas, efetuadas em programas,
indicadores, ações e demais atributos.

§ 2º - Em atendimento ao § 1° do art. 7º da Lei nº 17.347, de 16 de
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janeiro de 2008, os demonstrativos de que tratam os incisos I e II
deste artigo adotam uma perspectiva de planejamento de quatro anos,
especialmente no que se refere aos valores físicos e financeiros das
ações, como referência permanente para a elaboração da Lei
Orçamentária Anual.

§ 3º - Os Programas Estruturadores contidos no Anexo I desta Lei
atualizam, no âmbito do Poder Executivo, o Anexo de Prioridades e
Metas para o exercício de 2009 a que se refere o art. 2º da Lei 17.710,
de 8 de agosto de 2008.

Art. 3º - Cabe aos Poderes Legislativo e Executivo efetuar os ajustes
necessários à compatibilização do planejamento para o exercício de
2009 contido na Revisão do PPAG 2008-2011 e na Lei Orçamentária
para o mesmo exercício.

Art. 4º - Para fins do disposto no parágrafo 10 do art. 73 da Lei
Federal n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, considera-se
programas sociais aqueles cujas ações sejam desenvolvidas
diretamente ou de forma associada às funções segurança pública,
assistência social, saúde, trabalho, educação, cultura, direitos da
cidadania, habitação, saneamento, desporto e lazer, agricultura e
energia quando voltada para fins sociais.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, fica o projeto em poder da Mesa, aguardando sua

publicação em essencialidades.
* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 284/2008*
Belo Horizonte, 29 de setembro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei da Proposta
Orçamentária para o exercício de 2009, que contém o Orçamento
Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo
Estado.

O projeto de lei que ora apresento foi elaborado a partir do
planejamento realizado pelos órgãos e entidades do governo do
Estado no processo de revisão do Plano Plurianual de Ação
Governamental 2008-2011, onde foram reprogramadas metas físicas
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de financeiras para o mesmo horizonte de quatro anos do plano
original, agora 2009-2012, com o intuito de que o governo não perca a
visão de médio prazo de suas políticas e, consequentemente, a
desconexão com seu plano de longo prazo, o Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado. Dessa forma, a alocação de recursos no
orçamento observou plenamente as estratégias contidas no
planejamento de médio (PPAG) e longo prazo (PMDI), primando pela
aderência de todos os instrumentos de planejamento dispostos pela
Constituição do Estado de Minas Gerais.

Além da observância aos planos estaduais, a Proposta
Orçamentária 2009 foi elaborada em obediência aos dispositivos
constitucionais, ao previsto na Lei nº 17.710, de 8 de agosto 2008, às
disposições constantes da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de
1964, e à Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Entre os valores apresentados na presente proposta, cabe destaque
aos investimentos orçados para 2009, que privilegiaram os setores de
saúde, educação, segurança pública e transporte, bem como os
projetos estruturadores das demais áreas de resultado do Estado. O
montante de investimentos e inversões propostos no Orçamento
Fiscal superaram 5 bilhões de reais, valor superior em 139% à Lei
Orçamentária de 2004. Se somados aos investimentos a serem
realizados pelas empresas controladas pelo Estado, este valor chega
a quase 11 bilhões de reais, 107% superior ao valor apresentado em
2004.

Os principais valores constantes desta Proposta estão detalhados
na Exposição de Motivos da Secretária de Estado de Planejamento e
Gestão, que acompanha o presente projeto de lei.

Aécio Neves, Governador do Estado.
Belo Horizonte, 30 de setembro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Governador,
Tendo em vista o disposto no arts. 153 e 157 da Constituição do

Estado, submeto à apreciação de Vossa Excelência a Proposta
Orçamentária para o exercício de 2009, que compreende o
Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado.

O presente projeto de lei foi elaborado em observância aos
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dispositivos constitucionais e às diretrizes orçamentárias para o
próximo exercício, aprovados na forma da Lei nº 17.710, de 8 de
agosto de 2008, bem como às disposições da Lei Federal nº 4.320, de
17 de março de 1964 e da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de
maio de 2000, que fixa normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal.

A proposta foi elaborada em consonância com a Revisão do Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2009-2011 e com o
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, de forma a
assegurar o alinhamento estratégico do Governo do Estado,
especialmente em relação às diretrizes de qualidade fiscal, com
destaque para a redução da participação da despesa em relação ao
PIB, economia com atividades-meio; economia com custos unitários
de serviços estratégicos; incremento da arrecadação de ICMS
necessária ao cumprimento do equilíbrio fiscal; e acréscimo da
participação dos estruturadores no total do orçamento em 2009 que
chegou a 13%, superando a meta fixada para 2011 (12%).

A seguir, apresento de forma breve os valores agregados para a
receita e despesa estadual, encaminhados nesta Proposta:

Orçamento Fiscal
O Orçamento Fiscal do Estado proposto para 2009 estima a receita

e fixa despesa em R$38.978.230.513,00 (trinta e oito bilhões,
novecentos e setenta e oito milhões, duzentos e trinta mil, quinhentos
e treze reais).

Receita
Do total da receita fiscal prevista para o exercício de 2009, 94%

corresponde às receitas correntes e 6% às receitas de capital. Entre
as receitas correntes, cabe o destaque à receita tributária que
participa com 67%¹ da sua estimativa e entre as receitas de capital a
maior participação refere-se às receitas de operação de crédito com
61%.

Como principal receita estadual, permanece o Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -
que tem receita estimada em R$23.641,8 milhões de reais,
representando 84% da receita tributária.



48

Um quadro resumido da estimativa da receita para 2009 pode ser
observado abaixo:

Receita por Categoria Econômica - 2009
* - A tabela contendo a Receita por Categoria Econômica - 2009 foi

publicada na edição do “Diário do Legislativo”, de 9/10/2008.
As Receitas de Capital somam R$2.413,9 milhões, sendo que as

receitas provenientes de operações de crédito, transferências de
convênios e amortizações de empréstimos são os principais
componentes deste item, respondendo por 98% do total de recursos.
As receitas de operações de crédito, comparadas a 2004, cresceram
570%, que, de um lado, viabilizam os principais investimentos do
governo e, de outro, demonstram a solidez da gestão fiscal que
adotamos.

Despesa
A despesa total constante da proposta orçamentária para o exercício

de 2009 foi fixada em R$38.9878,2 milhões, sendo 84% despesas
correntes, 15% despesas de capital e 1,0% destinado à Reserva de
Contingência.

Com maior representatividade no orçamento, encontram-se as
despesas de pessoal e encargos sociais correspondendo a 40% do
total da despesa fiscal e 48% das despesas correntes. A previsão da
despesa de pessoal do poder executivo no valor de R$12.366,3
milhões observa o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal,
representando 46,03% da receita corrente líquida. Em seguida,
encontram-se as outras despesas correntes e as transferências
constitucionais aos municípios com participação de 23% e 22% da
despesa corrente, respectivamente. Como as Transferências a
Municípios são decorrentes de determinação constitucional e são
constituídas de parcelas do ICMS, do IPVA, do IPI, da CIDE e da
Dívida Ativa e Multas e Juros de Mora do ICMS e IPVA, o repasse
variará de acordo com as estimativas para estes tributos. Para 2009,
serão transferidos para os municípios a título de transferências
obrigatórias R$7.200,6 milhões.

Despesa por Categoria Econômica e Grupo de Despesa – 2009
* - A tabela contendo a Despesa por Categoria Econômica e Grupo

de Despesa – 2009 foi publicada no “Diário do Legislativo” de
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9.10.2008.
Os Investimentos e as Inversões Financeiras, no montante de

R$5.151,7 milhões, representam 88% das Despesas de Capital, e
destinam-se, basicamente, aos setores de transporte, saúde,
segurança pública e educação. Somados aos investimentos das
empresas controladas pelo Estado, chega-se ao valor de R$10.974,9
milhões em investimentos previstos para 2009.

Os investimentos realizados por meio do Orçamento Fiscal estão
previstos em R$3.880,6 milhões, dos quais, 66% destinam-se aos
projetos estruturadores, crescimento de 40% em relação a 2007 e
157% (R$2.371,4 milhões) quando comparado a 2004.

Sobre a despesa para 2009, vale ressaltar que os gastos com
serviços e ações de saúde foram orçados de forma a contemplar,
antecipadamente, a regulamentação da Emenda Constitucional nº
29/2000, em tramitação no Congresso Nacional. Neste sentido, os
recursos alocados no sistema estadual de saúde, especialmente no
Fundo Estadual de Saúde, cresceram quase R$600 milhões (39%) em
relação ao orçamento inicial de 2008.

No âmbito dos Projetos Estruturadores estão garantidos recursos
para a expansão no fornecimento de diversos bens e serviços,
mantendo como característica da carteira de projetos, a alavacagem
do desenvolvimento econômico e social do Estado nas suas diversas
regiões. O total de recursos previstos para os estruturadores é de
R$4.969,2 milhões, representando aumento de R$824,2 milhões em
relação a 2008. Para 2009, cabe destaque para as seguintes áreas de
resultado e ações:

Educação de Qualidade
Ampliação do fornecimento de merenda escolar aos alunos do

ensino integral, passando de 89.000 alunos em 2006 para 130.000
alunos em 2009.

Construção e reforma de 462 escolas rurais.
Melhoria na infra-estrutura de 2060 escolas do ensino fundamental e

1860 do ensino médio.
Protagonismo Juvenil
Ampliação do número de formandos no ensino profissional dentro da

rede estadual de 43.143 previstos para 2008 para 57.058 em 2009.
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Merenda para 250.000 alunos do ensino médio noturno, ressaltando
que até 2006 nenhum aluno recebia este benefício.

Atendimento de mais 8.971 alunos no Programa Poupança Jovem,
atingindo o total de 21.971 mil alunos no Programa.

Inauguração do Centro da Juventude com a implantação de 3
módulos de atividades de formação para jovens.

Desenvolvimento do Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e
Mucuri

Integração de mais 180.000 alunos à série adequada à sua idade
dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas, totalizando
250.000, desde o início deste programa em 2008.

Logística de Integração e Desenvolvimento
Recuperação de mais 2.693km de rodovias, totalizando mais de

5.000km de rodovias recuperadas pelo programa ProMG Pleno, o
equivalente a aproximadamente 31% da malha rodoviária estadual.

Rede de Cidades e Serviços
Conclusão de mais 31 acessos pavimentados a municípios,

atingindo 98% dos municípios mineiros por meio do Pró-Acesso.
Vida Saudável
Concessão de incentivo mensal do Projeto Saúde em Casa a 3.700

equipes do Programa Saúde da Família.
Defesa Social
Inauguração das Unidades Prisionais de Itajubá, Pouso Alegre,

Oliveira e anexos das unidades de Patrocínio, Uberaba e Penitenciária
Industrial Estevão Pinto - PIEP -, em Belo Horizonte, disponibilizando
um total de 1.552 novas vagas.

Monitoramento de 800 presos através de tornozeleiras eletrônicas.
Implantação 4 núcleos novos do programa FICA VIVO - Controle de

homicídios na faixa etária de 12 a 24 anos.
Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva
Expansão de 5 para 33 novos municípios atendidos pelo Projeto

Travessia, com a atuação nas áreas de saneamento, saúde,
educação, assistência social e renda.

Qualificação de 9.165 trabalhadores no programa usina do trabalho.
Implantação de 65 novos centros de referência em assistência social

– CRAS.
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Qualidade e Inovação na Gestão Pública
Conclusão da trincheira de acesso ao Centro Administrativo.
Investimento e Valor Agregado da Produção
Funcionamento pleno do Aeroporto Industrial em Confins (Aeroporto

Internacional Tancredo Neves) com construção do espaço destinado a
instalações de empresas, colocando em prática o conceito de
plataforma logística.

Implantação de infra-estrutura rodoviária (18km) para o contorno
norte ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves e o início de 2 vôos
semanais internacionais de carga e de passageiros.

Inovação, Tecnologia e Qualidade
Implantação de 2 parques tecnológicos com instalação de 10

empreendimentos e 15 laboratórios mineiros de calibração, metrologia
e normalização de produtos.

Os valores destinados aos programas estruturadores para 2009
podem ser observados na tabela que se segue:

* - A tabela contendo os valores destinados aos programas
estruturadores para 2009 foi publicada no “Diário do Legislativo” de
9.10.2008.

Reserva de Contingência
Para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e

eventos fiscais imprevistos, conforme o disposto no inciso III do art. 5º
da Lei Complementar nº 101, de 2000, estão orçados na Reserva de
Contingência recursos da ordem de R$365,2 milhões a serem
utilizados como fonte de recursos para a abertura de créditos
adicionais.

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado
O Governo do Estado de Minas Gerais realizará por meio de suas

empresas controladas investimentos de R$5.823,1 milhões a serem
financiados basicamente com recursos de arrecadação própria (69%)
e com recursos de operações de crédito (29%).

Investimento por Empresa – 2009
* - A tabela contendo os Investimentos por Empresa - 2009 foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 9.10.2008.
Os maiores investimentos a serem realizados pelas empresas

controladas pelo governo estadual serão realizados pela CEMIG
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Geração e Transmissão S.A., Companhia Energética de Minas Gerais,
pela CEMIG Distribuição S.A., pela Companhia de Saneamento de
Minas Gerais, Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas
Gerais e Companhia de Gás de Minas Gerais, que juntas respondem
por 99% do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado.

São estas as considerações sobre a Proposta Orçamentária para o
exercício de 2009 que submeto a Vossa apreciação. Para análise e
apreciação da estrutura geral da receita e da despesa do Orçamento
Fiscal do Estado, encaminho juntamente a esta exposição de motivos
o quadro consolidado da receita e da despesa fiscal para 2009.

Essas, as razões que me levam a submeter à elevada apreciação de
Vossa Excelência, o presente projeto de lei.

Respeitosamente,
Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.
¹ Foram descontadas as deduções para formação do FUNDEB para

as receitas correntes e tributárias.
* - A tabela contendo o quadro consolidado da receita e da despesa

fiscal para 2009 (Demonstrativo consolidado - Orçamento Fiscal) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 9.10.2008.

PROJETO DE LEI Nº 2.786/2008
Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do

Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2009.

Art. 1º - O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para o
exercício financeiro de 2009 estima a receita em R$38.978.230.513,00
(trinta e oito bilhões, novecentos e setenta e oito milhões, duzentos e
trinta mil, quinhentos e treze reais), e fixa a despesa em igual
importância.

Art. 2º - As receitas do Orçamento Fiscal serão realizadas mediante
arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na
forma da legislação em vigor.

Art. 3º - Os demonstrativos do Orçamento Fiscal e do Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado estão contidos
no Anexo I.

Art. 4º - As despesas dos órgãos e entidades compreendidas no
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Orçamento Fiscal serão realizadas segundo a discriminação constante
nos Anexos II-A e II-B.

Parágrafo único - Cada crédito consignado a projeto, atividade e às
operações especiais constantes nos anexos a que se refere o “caput”
integra esta lei na forma de inciso deste artigo, identificado
numericamente pela respectiva codificação orçamentária.

Art. 5º - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado estima as fontes e fixa os investimentos em
R$5.823.145.924,00 (cinco bilhões, oitocentos e vinte e três milhões,
cento e quarenta e cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais).

Art. 6º - Os investimentos das empresas controladas direta ou
indiretamente pelo Estado serão realizados segundo a discriminação
por projeto, atividade e operações especiais constantes no Anexo III.

Parágrafo único - Os projetos, as atividades e as operações
especiais constantes no Anexo III integram esta lei na forma de
incisos deste artigo, identificados numericamente pela respectiva
codificação orçamentária.

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares ao seu orçamento até o limite de 10% (dez por cento)
da despesa fixada no art. 1º.

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no “caput”:
I - as suplementações de dotações referentes à pessoal e encargos

sociais;
II - as suplementações com recursos vinculados, quando se

referirem a remanejamento ou utilizarem como fonte o excesso de
arrecadação e o saldo financeiro destes recursos;

III - as suplementações com recursos diretamente arrecadados,
quando se referirem a remanejamento ou utilizarem como fonte o
excesso de arrecadação e o superávit financeiro destes recursos;

IV - as suplementações de dotações referentes ao pagamento da
dívida pública, de precatórios e de sentenças judiciárias, bem como os
créditos à conta da dotação Reserva de Contingência e aqueles
destinados à contrapartida a convênios, acordos e ajustes;

V - as suplementações de dotações com recursos
constitucionalmente vinculados aos municípios;

VI - as alterações de modalidade da despesa e do identificador de
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procedência e uso de que trata o art. 20 da Lei n.º 17.710, de 08 de
agosto de 2008.

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares ao Orçamento do Tribunal de Contas, Ministério
Público, Assembléia Legislativa e dos órgãos do Poder Judiciário até o
limite de 10% do valor fixado para cada unidade orçamentária com
recursos provenientes de remanejamento de dotações orçamentárias
próprias, excesso de arrecadação e superávit de recursos diretamente
arrecadados e recursos vinculados.

§ 1º - Os remanejamentos de que trata o “caput” serão
exclusivamente entre projetos, atividades e operações especiais não
estando autorizados os remanejamentos entre grupos de despesa.

§ 2º - As alterações de modalidade da despesa e do identificador de
procedência e uso de que trata o art. 20 da Lei nº 17.710, de 08 de
agosto de 2008, não onerarão o limite estabelecido no “caput” e
poderão ser realizadas nos termos de regulamento.

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares ao Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado até o limite de 10% (dez por cento) do valor
referido no art. 5º.

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no “caput” as
suplementações realizadas com recursos provenientes das operações
das empresas controladas pelo Estado e outros recursos diretamente
arrecadados por essas empresas.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de
crédito para o refinanciamento da dívida pública estadual.

Parágrafo único - A contrapartida de recursos ordinários do Tesouro
Estadual às operações de crédito contratadas pelo Estado, prevista
para o exercício de 2009, no âmbito do Poder Executivo, será
consignada na dotação Encargos Gerais do Estado, a cargo da
Seplag, e a alocação de créditos aos órgãos e entidades estaduais
será realizada nos termos de regulamento.

Art. 11 - Cabe aos Poderes Legislativo e Executivo assegurar a
compatibilidade entre o planejamento para o exercício de 2009 contido
no PPAG 2008/2011 e a Lei Orçamentária para o exercício de 2009,
ficando autorizados os ajustes necessários à plena compatibilidade.
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Art. 12 - Esta lei vigorará no exercício de 2009, a partir de 1º de
janeiro.”

- Publicado, fica o projeto em poder da Mesa, aguardando sua
publicação em essencialidades.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 285/2008*

Belo Horizonte, 30 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 dá denominação de
Escola Estadual Rubem Esteves Ruffo à escola estadual localizada na
Praça Rosa Mística, s/nº, no Município de Oliveira Fortes.

O projeto encaminhado tem o objetivo de homenagear a memória de
Rubem Esteves Ruffo, que foi nomeado Inspetor Escolar Distrital, no
período de 18/06/49 a 31/12/53, trabalhando, ainda, durante muitos
anos, na Coletoria e na Pagadoria do Estado, onde prestou relevantes
serviços, conforme 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 Rubem Esteves Ruffo, de ensino médio, à Escola
Estadual de Ensino Médio situada na Praça Rosa Mística, s/nº, no
Município de Oliveira Fortes. Trata-se de proposta que resulta de
pedido formulado pelo Colegiado da Escola Estadual de Ensino Médio
que, em reunião realizada no dia 03/04/2008, homologou, pela maioria
dos votos dos seus membros, a indicação do nome Escola Estadual
Rubem Esteves Ruffo, para denominação da referida unidade de
ensino. Rubem Esteves Ruffo nasceu em Oliveira Fortes no dia 30 de
março de 1925. Cursou o ginásio e o científico no Colégio Cristo
Redentor, Juiz de Fora, em regime de internato, concluindo o 2º grau
em 1944. Prestou vestibular para Medicina e, sendo aprovado, cursou
o 1º período. Desistiu do curso e voltou para Oliveira Fortes,
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preferindo dedicar-se ao desenvolvimento do Município. Foi nomeado
Inspetor Escolar Distrital, no período de 18/06/49 a 31/12/53. Muito
colaborou com a educação em um tempo em que os recursos eram
exíguos. Trabalhou durante muitos anos na Coletoria e na Pagadoria
do Estado, onde prestou grandes serviços, atendendo e ajudando o
funcionalismo do Estado a solucionar seus problemas. Rubem
Esteves Ruffo faleceu no dia 24 de março de 2001. Cumpre registrar
que, no Município de Oliveira Fortes, 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 2.787/2008
Dá denominação à escola estadual localizada no Município de

Oliveira Fortes.
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Rubem Esteves Ruffo a

escola estadual localizada na Praça Rosa Mística, s/nº, no Município
de Oliveira Fortes.

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 N° 286/2008*

Belo Horizonte, 1º de outubro de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
No exercício da competência que me reserva o inciso V do art. 90 da

Constituição do Estado, apraz-me encaminhar à consideração dessa
egrégia Assembléia o apenso projeto de lei, que visa alterar a Lei n°
13.439, de 30 de dezembro de 1999, sobre negociação e alienação de
direitos, créditos e bens imóveis da extinta MINASCAIXA, bem como
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daqueles adquiridos pelo Estado no processo de alienação do controle
acionário do BEMGE e do CREDIREAL.

Conforme justificação que integra o projeto, tem ele por escopo
estabelecer novos critérios para aplicação de correção monetária e
juros, bem como a ampliação dos prazos de pagamento, visando
otimizar a renegociação de créditos advindos da liquidação daquelas
instituições. Note-se, a propósito, que o total desses créditos a
recuperar são estimados, em valores de dezembro de 2007, em
R$880.000.000,00 (oitocentos e oitenta milhões).

A presente iniciativa, destarte, irá tornar as condições de pagamento
mais atraentes e acessíveis aos remanescentes devedores,
viabilizando o aumento da recuperação dos créditos, com salutar
reflexo no fluxo de caixa do Estado.

Agradeço ao ilustre colegiado dessa Assembléia pela prioritária e
especial atenção que, estou certo, irão reservar para a matéria.

Aécio Neves, Governador do Estado.
Justificação: A proposição em referência objetiva estabelecer novos

critérios para aplicação da correção monetária e juros sobre os saldos
devedores e a ampliação de prazos de pagamento, combinados com
os descontos concedidos nas Leis 13.439, de 30.12.1999, e 14.247,
de 14.06.2002, visando a renegociação dos créditos remanescentes
da extinta Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais –
MINASCAIXA, e dos adquiridos pelo Estado no processo de alienação
das ações representativas do controle acionário do Banco de Crédito
Real de Minas Gerais S. A. – CREDIREAL – e do Banco do Estado de
Minas Gerais S. A. – BEMGE.

Um retrospecto do período 1999-2007 mostra que o Estado
recuperou, a preços correntes, cerca de R41,05 bilhão dos créditos
em liquidação advindos dessas três instituições, restando um estoque
de ativos cujo montante era de R$880,0 milhões correntes, em
dezembro de 2007. Todos os créditos se encontram sob cobrança
administrativa e/ou judicial. Não obstante, as receitas deles
provenientes vêm caindo sensivelmente nos últimos anos, tendo sido
superadas pelos custos de recuperação no exercício de 2007.
Tomando-se os dados relativos aos créditos que se encontram sob a
administração do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais –
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BDMG, verifica-se que a arrecadação desse ano foi 24% inferior à de
2006, tendo os custos superado o valor das receitas arrecadadas. No
caso da Minas Gerais Participações- MGI, que administra os ativos
originários da extinta MinasCaixa, a arrecadação de 2007 foi 79%
inferior à arrecadação do ano anterior, com resultado também
negativo.

Tal situação decorre de diversos fatores, dentre os quais ressalta-se
que, em geral, os devedores tiveram diminuída sua capacidade de
pagamento diante da correção monetária e dos juros aplicados sobre
o valor dos débitos, em especial com a atualização derivada dos
índices inflacionários registrados, tanto na década de 80 como na
primeira metade dos anos 90.

Por outro lado, observa-se que muitas garantias se esvaíram em
decorrência da precedência dos créditos de natureza trabalhista e
fiscal. Quanto àquelas que remanesceram, o mercado não
proporcionou sua correção com equivalência aos índices de inflação
utilizados para correção dos saldos devedores. No caso específico da
carteira habitacional, ressalte-se o efeito da Súmula 308 do Superior
Tribunal de Justiça, que permite liberar do gravame hipotecário as
unidades com quitação junto às incorporadoras, ainda que garantindo
os empréstimos concedidos a essas.

Assim, objetivando reativar a liquidez dos créditos remanescentes
das instituições mencionadas, foi aprovada pelo Conselho de
Supervisão da Administração e Alienação de Ativos, instituído pela Lei
n° 13.439, de 30 de dezembro de 1999, o presente pr ojeto de lei, que
busca modificar alguns dispositivos da legislação em referência, cujos
principais aspectos são: a) ampliação dos percentuais de redução do
saldo devedor para pagamento parcelado, fixados no art. 8° da Lei n°
13.439, de 30 de dezembro de 1999; b) limitação a 2,5% (dois e meio
por cento) dos honorários advocatícios nos processos de cobrança
judicial, exceto quando houver embargo ou ação visando a
desconstituição ou revisão desses créditos, caso em que incidirão
honorários de 5% (cinco por cento); c) limitação da atualização dos
créditos com base na Taxa Referencial – TR, ou no índice que a
suceder na atualização dos saldos dos depósitos de poupança,
acrescida de juros simples de 6% (seis por cento) ao ano e
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equalizando as regras de cobrança de atualização monetária, juros,
descontos e prazos para pagamentos dos credores das três
instituições extintas; d) inclusão de dispositivo que permite a
liquidação do saldo devedor da carteira imobiliária com dação em
pagamento do imóvel objeto do financiamento, a critério do credor,
desde que ele esteja adimplente com os impostos, taxas e taxas de
condomínio, incidentes sobre o mesmo; e) alteração do art. 21 da Lei
n° 13.439/99, extinguindo os créditos com valores a té R$ 5.000,00
(cinco mil reais), quer estejam ajuizados ou não; f) inclusão de
parágrafo único no art. 21 da Lei n° 13.439, facult ando o não
ajuizamento dos créditos inferiores a R$10.000,00 (dez mil reais), que
ficarão sujeitos a inscrição em dívida ativa e em cadastros de
inadimplência.

PROJETO DE LEI Nº 2.788/2008
Altera a Lei nº 13.439, de 30 de dezembro de 1999, que autoriza o

Poder Executivo a negociar e a alienar os direitos, os créditos e os
bens imóveis da extinta Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais
e os adquiridos pelo Estado no processo de alienação das ações
representativas do controle acionário do Banco de Crédito Real de
Minas Gerais S. A. e do Banco do Estado de Minas Gerais S. A. e dá
outras providências.

Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 13.439, de 30 de dezembro de 1999, fica
acrescido do inciso III, com a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)
III – nas ações de cobrança e execução dos créditos, ajuizadas pelo

Estado de Minas Gerais, incidirão honorários advocatícios de 2,5%
(dois e meio por cento), exceto quando houver embargo ou ação
visando a desconstituição ou revisão desses créditos, caso em que
incidirão honorários de 5% (cinco por cento), mantidas as condições
insertas no § 3º, do art. 1º, da Lei nº 14.247, de 4 de junho de 2002.”

Art. 2º - Os incisos I e II do art. 3º da Lei nº 13.439, de 1999, passam
a vigorar com as seguintes redações:

“Art. 3º - (...)
I – ao oferecimento, pelo devedor ou cessionário, de uma entrada

não inferior a 3% (três por cento) do montante do crédito, atualizado
na data da celebração do acordo, observados os termos originalmente
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pactuados e os critérios estabelecidos nesta lei, limitando-se a
atualização do crédito ao disposto no inciso II;

II – à atualização do crédito:
a) com base na Taxa Referencial – TR, ou no índice que a suceder

na atualização dos saldos dos depósitos de poupança, acrescida de
juros simples de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da inadimplência
contratual, inclusive na ausência de norma específica prevista em
instrumento próprio;

b) com base nos índices de atualização monetária dos saldos dos
depósitos de poupança, acrescida de juros na forma estipulada na
alínea anterior, aplicável para o período anterior a 1º de março de
1991, contado a partir da inadimplência contratual.”

Art. 3º - O art. 8º da Lei nº 13.439, de 1999, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 8º - Os direitos e créditos, exceto os de natureza agrícola
cedidos à União mediante contrato, alongados nos termos da Lei nº
9.138, de 1995, e Resolução nº 2.238, de 1996, que seguem as
normas específicas ditadas pelo Conselho Monetário Nacional, serão
atualizados quando ocorrer a cessão, negociação, renegociação ou
alienação, observados os termos originalmente pactuados e os
critérios estabelecidos nesta lei, limitando-se a atualização do crédito
ao disposto no inciso II, do art. 3º, podendo seus valores serem
recebidos com redução do saldo devedor, nos percentuais a seguir
determinados, a serem aplicados sobre o montante do crédito
atualizado:

I – valores até R$20.000,00 (vinte mil reais), com o desconto de:
a) 80% (oitenta por cento) para pagamento em até três parcelas

mensais;
b) 70% (setenta por cento) para pagamento em até seis parcelas

mensais;
c) 60% (sessenta por cento) para pagamento em até doze parcelas

mensais;
d) 50% (cinqüenta por cento) pagamento em até vinte e quatro

parcelas mensais;
e) 30% (trinta por cento) para pagamento em até trinta e seis

parcelas mensais; e
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f) 25% (vinte e cinco por cento) para pagamento em até quarenta e
oito parcelas mensais;

II – Valores superiores a R$20.000,00 (vinte mil reais) com o
desconto pelos percentuais abaixo, incidentes sobre o saldo que
exceder esta importância, parcelada nas condições do inciso I:

a) 60% (sessenta por cento) para pagamento em até três parcelas
mensais;

b) 50% (cinqüenta por cento) para pagamento em até seis parcelas
mensais;

c) 40% (quarenta por cento) para pagamento em até doze parcelas
mensais;

d) 35% (trinta e cinco por cento) para pagamento em até vinte e
quatro parcelas mensais;

e) 30% trinta por cento para pagamento em até trinta e seis parcelas
mensais; e

f) 25% (vinte e cinco por cento) para pagamento em até quarenta e
oito parcelas mensais.

§ 1º - Para pagamento parcelado, o saldo devedor será corrigido
mensalmente pelos fatores de atualização previstos no inciso II do art.
3º.

§ 2º - Os créditos de natureza agrícola não cedidos à União e dos
programas automático e agrícola da Agência Especial de
Financiamento Industrial – FINAME poderão ser recebidos ou
renegociados para pagamento em parcelas anuais, com a reduções
previstas abaixo:

a) 50% (cinqüenta por cento) para pagamento em até duas parcelas
anuais; e

b) 40% (quarenta por cento) para pagamento em até quatro parcelas
anuais.

§ 3º - Aos créditos das carteiras rurais não cedidos à União,
renegociados nas mesmas bases do art. 5º da Lei Federal nº 9.138,
de 1995, e inciso IX do art. 1º, da Resolução nº 2.238, de 1996, do
Banco Central do Brasil, incluindo posteriores revisões e
prorrogações, será aplicada a legislação específica vigente, podendo
haver a liquidação antecipada considerando os descontos do § 2º
deste artigo.
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§ 4º - Os créditos alongados nos termos da Resolução nº 2.471, de
1998, seguem as normas específicas ditadas pelo Conselho
Monetário Nacional, podendo haver a liquidação antecipada, para
pagamento à vista, com desconto de 50% (cinqüenta por cento).

§ 5º - A liqüidação do saldo devedor dos mutuários da carteira
imobiliária, tanto pessoa física como pessoa jurídica, pode ser feita
com os descontos de que tratam os incisos I e II, conforme os casos,
devendo o saldo devedor das parcelas não liquidadas, apurado a
partir das datas dos respectivos vencimentos, ser corrigido pelos
encargos previstos no inciso II do art. 3º desta lei.

§ 6º - A liquidação do saldo devedor da carteira imobiliária poderá
ser feita com dação em pagamento do imóvel objeto do financiamento,
a critério do credor, desde que estejam inadimplentes com os
impostos e taxas, inclusive de condomínio, incidentes sobre os
mesmos”.

Art. 4º - O art. 21 da Lei nº 13.439, de 1999, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 21 - Ficam extintos os direitos e os créditos, ajuizados ou não,
de que trata a Lei nº 13.439, de 30 de dezembro de 1999, cujos
valores atualizados na forma do inciso II do art. 3º e na data de 31 de
agosto de 2008, forem iguais ou inferiores a até R$5.000,00 (cinco mil
reais).

Parágrafo único - É facultado não ajuizar créditos inferiores a
R$10.000,00 (dez mil reais), que ficarão sujeitos a inscrição em dívida
ativa e em cadastros de inadimplência.”

Art. 5º - As condições estabelecidas nesta lei estendem-se aos
direitos e créditos adquiridos na alienação das ações do Banco de
Crédito Real S. A. – CREDIREAL – e do Banco do Estado de Minas
Gerais S. A. - BEMGE, inclusive aqueles que integram o patrimônio de
empresas públicas do Estado de Minas Gerais.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 7º - 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.
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“MENSAGEM Nº 287/2008*
Belo Horizonte, 1º de outubro de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Nos termos da competência que me reserva o inciso V do art. 90 da

Constituição do Estado, apraz-me encaminhar Emenda a essa egrégia
Assembléia, alterando o texto original do Projeto de Lei de nº
2.578/2008, de iniciativa deste Governo.

A referida Emenda – em paralelo com algumas alterações de ordem
formal - diz de se acrescentar dispositivos com duplo objetivo:
viabilizar a contratação de pessoal temporário para substituir pessoal
efetivo, no caso do afastamento ou licença deste último e em função
de relevante interesse público; e estender ao pessoal temporário,
contratado por prazo superior a seis meses, a concessão da
gratificação por produtividade instituída pela Lei nº 17.600, de 1º de
julho de 2008.

Ambas as inovações ao Projeto derivam da necessidade de a
Administração se ater aos princípios constitucionais da razoabilidade e
da eficiência, eis que o servidor temporário – além de substituir o
servidor efetivo em serviços cuja essencialidade não admite omissões
– fará jus ao benefício pecuniário por estar exercendo idênticas
funções, independentemente do regime de contratação.

Conto, portanto, com a prioritária atenção desse Legislativo para a
proposição.

Aécio Neves, Governador do Estado.
EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 2.578/2008

Dê-se aos arts. 2º, 4º, 6º, 8º, 10, 13 e 14 do Projeto de Lei nº
2.578/08 a seguinte redação:

“Art. 2º - Consideram-se hipóteses de necessidade temporária de
excepcional interesse público, pra fins de contratação temporária nos
termos previstos nesta lei:

I - assistência a situações de calamidade pública e de emergência;
II - combate a surtos endêmicos;
III - realização de recenseamentos;
IV - quando destinada a suprir pessoal decorrente dos afastamentos

e licenças dos ocupantes de cargos efetivos, e o serviço público não
puder ser desempenhado a contento com o quadro remanescente,
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ficando a duração do contrato administrativo limitada ao período da
respectiva licença ou afastamento;

V - para manter a continuidade dos serviços públicos essenciais,
desde que não haja candidatos aprovados em concurso público aptos
à nomeação e o número de servidores efetivos seja insuficiente para
supri-la, ficando a duração dos contratos limitada ao provimento dos
cargos mediante concurso público subseqüente; e

VI - atividades:
a) relacionadas à defesa agropecuária e afins, no âmbito da

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para
atendimento de situações emergenciais de eminente risco à saúde
animal, vegetal ou humana;

b) desenvolvidas no âmbito dos projetos específicos de competência
da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - SEMAD -, para atendimento do incremento de
demandas transitórias, geradas por empreendimentos sazonais que
não justifiquem a criação de quadro efetivo; e

c) amparadas por técnicas especializadas, no âmbito de projetos de
cooperação com prazo determinado, implementados mediante
acordos internacionais, desde que haja, em seu desempenho,
subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública.

§ 1º - As contratações a que se refere a alínea “c” do inciso VI serão
feitas exclusivamente por projeto, vedado o aproveitamento dos
contratados em qualquer área da administração pública.

§ 2º - Para fins deste artigo, consideram-se serviços públicos
essenciais aqueles desenvolvidos nas áreas de saúde, educação,
segurança pública, defesa social, vigilância e meio ambiente.

(...)
Art. 4º- (...)
II - nos casos dos incisos I, II, IV e V do art. 2º desta lei, pelo prazo

necessária à superação da situação, desde que não exceda dois anos
nos casos dos incisos I e II e não exceda três anos nas hipóteses do
incisos IV e V;

(...)
Art. 6º - Os órgãos e entidades contratantes encaminharão à

Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças,
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para controle do disposto nesta lei, síntese dos contratos que
pretendem realizar e, posteriormente, daqueles efetivamente
realizados.

(...)
Art. 8º - A remuneração de pessoal contratado nos termos desta lei

será fixada:
I - nos casos dos incisos I a VI do art. 2º, em importância não

superior ao valor da remuneração definida no mercado de trabalho
para o desempenho de funções semelhantes;

II - no caso do inciso III do art. 2º, quando se tratar de coleta de
dados, o valor da remuneração poderá ser formado por unidade
produzida, desde que obedecido o disposto n inciso I deste artigo.

§ 1º - Para os efeitos deste artigo, não se consideram as vantagens
de natureza individual dos servidores ocupantes de cargos porventura
tomados como parâmetro.

§ 2º - A autoridade contratante fica autorizada a prever, nos
contratos por prazo superior a seis meses, cláusula de pagamento de
prêmio por produtividade, a ser elaborada nos termos da Lei nº
17.600, de 1º de julho de 2008.

(...)
Art. 10 - (...)
Parágrafo único - A inobservância do disposto neste artigo importará

na rescisão do contrato nos casos dos incisos I e II, ou na declaração
da sua insubsistência, no caso do inciso III, sem prejuízo da
responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas na
transgressão.

(...)
Art. 13 - O contrato firmado de acordo com esta lei extinguir-se-á

sem direito a indenizações:
I - pelo término do prazo contratual;
II - por iniciativa do contratado; e
III - pela extinção da causa transitória justificadora da contratação.
Parágrafo único - A extinção do contrato, nos casos dos incisos II e

III, será comunicada com a antecedência mínima de trinta dias.
(...)
Art. 14 - O tempo de serviço prestado em virtude de contratação nos
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termos desta lei será contado para efeitos previdenciários.”
- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 2.578/2008. Publicada, fica a

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 288/2008*

Belo Horizonte, 3 de outubro de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e

deliberação da egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso,
que dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo - CET.

O projeto encaminhado vem ao encontro da necessidade de dotar o
Conselho Estadual de Turismo de nova estrutura, compatível com a
projeção adquirida por este importante segmento da vida econômica
do Estado.

De fato, torna-se inadiável rever não só a composição daquele
Conselho, como também redefinir as suas atribuições, com vistas a
lhe assegurar melhores condições de prestar assessoramento
superior àquela Secretaria.

Assim, transformar o Conselho em organismo vivo e atuante, com
funções consultivas e deliberativas, é a certeza de acudir aos
reclamos do setor que se encontra em franca expansão em Minas
Gerais.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.789/2008
Dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo.
Art. 1º - O Conselho Estadual de Turismo - CET -, instituído pela Lei

nº 8.502, de 19 de dezembro de l983, é um colegiado de caráter
consultivo, propositivo e deliberativo da Secretaria de Estado de
Turismo - SETUR -, com a finalidade de propor ações, oferecer
subsídios para a formulação e apoiar a execução da Política Estadual
de Turismo, tendo em vista sua consolidação e continuidade.

Art. 2º - Compete ao CET:
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I - promover a integração entre os serviços públicos do turismo e a
iniciativa privada do setor, visando ao desenvolvimento e à
qualificação da atividade turística do Estado;

II - representar os diversos segmentos integrantes da cadeia
produtiva do turismo de Minas Gerais no encaminhamento e
discussão de propostas e sugestões para as políticas públicas do
setor e as iniciativas da SETUR;

III - conhecer, discutir e manifestar-se, mediante solicitação do
Secretário de Estado de Turismo, sobre:

a) os planos estaduais e os programas regionais de apoio e
incentivo ao turismo;

b) a criação e o aperfeiçoamento de instrumentos gerenciais de
estímulo ao desenvolvimento turístico;

c) as iniciativas de desenvolvimento de destinos e produtos turísticos
mineiros;

d) as campanhas de divulgação, conscientização e defesa do
patrimônio turístico, e

e) as normas e diretrizes para as atividades de fomento turístico;
IV - contribuir para o desenvolvimento e a consolidação das

instâncias regionais de turismo de Minas Gerais; e
V - deliberar sobre a elaboração e alteração do seu Regimento

Interno.
Parágrafo único - O Regimento Interno do CET será aprovado por

decreto, mediante proposta do Conselho.
Art. 3º - O CET compõe-se de quarenta e três membros, sendo

quinze do setor público e vinte e oito da sociedade civil organizada,
que desenvolvam atividades relacionadas ao turismo.

§ 1º - A composição do Conselho será definida em decreto.
§ 2º - Os membros do CET serão designados pelo Governador do

Estado, para um mandato de dois anos, permitida uma recondução,
obedecido o critério da representação dos diversos segmentos do
setor turístico.

§ 3º - Os membros do CET não serão remunerados por sua atuação
no Conselho, que será considerada prestação de serviços de
relevante interesse público.

§ 4º - Será designado um suplente para cada um dos membros
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titulares do Conselho.
§ 5º - O CET será presidido pelo Secretário de Estado de Turismo.
§ 6º - O Vice-Presidente do Conselho, ao qual caberá as funções

executivas, será eleito entre os membros da sociedade civil
organizada, por meio de votação secreta, para um mandato de um
ano, permitida uma reeleição.

Art. 4º - O Conselho instituirá câmaras temáticas para dar suporte às
ações enumeradas nos incisos II e III do art. 2º, analisar e elaborar
pareceres sobre projetos turísticos apresentados por entidades
públicas ou particulares, na forma de seu Regimento Interno.

Parágrafo único - O Conselho instituirá, para assessoramento dos
trabalhos das câmaras temáticas, grupos técnicos de trabalho, nos
termos de seu Regimento Interno.

Art. 5º - A SETUR prestará suporte técnico, financeiro e
administrativo para o funcionamento do CET.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º - Fica revogada a Lei nº 14.540, de 28 de dezembro de 2002.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Turismo

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 289/2008*

Belo Horizonte, 6 de outubro 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 Aline Dias Neves, de ensino
médio, à Escola Estadual de Ensino Médio, localizada na Rua
Presidente Juscelino, n° 251, no Município de São J oão das Missões.

O projeto encaminhado tem o objetivo de prestar homenagem à
memória de Aline Dias Neves que, conforme informado pela
Secretária de Estado de Educação, além de sempre ter demonstrado
muito interesse pelos estudos, fazia o trajeto de Coqueiros até São
João das Missões montada em um jegue, além de não abrir mão de
freqüentar a escola todos os dias, mesmo quando as condições do
tempo não eram favoráveis. Ademais, foi líder de turma, Presidente do



69

Grêmio Estudantil e sempre esteve à frente da organização de
eventos promovidos pela escola ou por suas instituições e
agremiações. Seu falecimento prematuro - aos 17 anos, cursando o 3°
ano do ensino médio – deixou muita saudade e a admiração de todos
os seus colegas, professores e amigos, que a tinham como exemplo
de aluna dedicada e envolvida com as atividades estudantis.

Ao ensejo, renovo à 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 da

Escola Estadual de Ensino Médio, situada na Rua Presidente
Juscelino, nº 251, Centro, no Município de São João das Missões,
para Escola Estadual Aline Dias Neves, de ensino médio. Trata-se de
proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado Escolar da
Escola Estadual de Ensino Médio que, em reunião realizada no dia
28/04/08, homologou, pela unanimidade dos votos dos seus membros,
a indicação do nome Escola Estadual Aline Dias Neves, para
denominação da referida unidade de ensino. Aline Dias Neves, natural
do Município de Manga, residiu na localidade de Coqueiros, no
Município de São João das Missões até os 10 anos de idade. Sempre
demonstrou muito interesse pelos estudos. Fazia o trajeto de
Coqueiros até São João das Missões, montada em um jegue, e não
abria mão de freqüentar a escola todos os dias, mesmo quando as
condições do tempo não eram favoráveis. Foi líder de turma,
Presidente do Grêmio Estudantil e sempre esteve à frente da
organização de eventos promovidos pela escola ou por suas
instituições e agremiações. O seu falecimento, prematuro aos 17
anos, cursando o 3º ano do Ensino Médio, deixou muita saudade e a
admiração de todos os seus colegas, professores e amigos que a
tinham como um exemplo de aluna dedicada e envolvida com as
atividades estudantis. A homenageada nasceu no dia 1º/11/1989 e
faleceu no dia 28/07/2007. Cumpre registrar que, no Município de São
João das Missões, não existem estabelecimento, instituição ou próprio
público do Estado com igual denominação.
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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 2.790/2008
Dá a denominação de Escola Estadual Aline Dias Neves, de ensino

médio, à Escola Estadual de Ensino Médio, localizada no Município de
São João das Missões.

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Aline Dias Neves, de
ensino médio, à Escola Estadual de Ensino Médio, localizada na Rua
Presidente Juscelino, n° 251, no Município de São J oão das Missões.

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 orginal.
“MENSAGEM Nº 290/2008*

Belo Horizonte, 6 de outubro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei anexo que autoriza a
abertura de crédito suplementar de R$925.000,00 (novecentos e vinte
e cinco mil reais) em favor do Tribunal de Justiça Militar do Estado de
Minas Gerais.

A Lei Orçamentária Anual não contém dispositivo que autorize o
Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento do Tribunal
de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, medida só viável
mediante proposta legislativa, o que ora se cumpre.

O crédito suplementar destina-se a cobrir despesas com Auxílios,
para fazer face ao reajuste no auxílio-creche concedido aos servidores
do Poder Judiciário, conforme Portaria n° 2.196/200 8 do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, no valor de R$100.000,00 (cem
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mil reais); despesas com proventos de pensionistas, tendo em vista o
falecimento de magistrados inativos da Justiça Militar, no valor de
R$400.000,00 (quatrocentos mil reais); e outras despesas correntes
decorrentes de reajuste do contrato de locação do imóvel onde
funcionam as Auditorias Militares e de aquisição de material de
consumo, no valor de R$425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil
reais), devendo ser utilizadas as seguintes fontes de recursos:

I - anulação de dotação orçamentária do Tribunal de Justiça Militar,
no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais); e

II - excesso de arrecadação da receita de Recursos Diretamente
Arrecadados, previsto para o corrente exercício, no valor de
R$525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais).

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares o Projeto de lei anexo.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

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

que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de
R$925.000,00 (novecentos e vinte e cinco mil reais) em favor do
Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. O crédito
suplementar destina-se a cobrir despesas com proventos de
pensionistas e outras despesas correntes previstas para o exercício
de 2008.

A ação Proventos de Inativos e Pensionistas do programa
Previdência do Regime Estatutário será suplementada no valor de
R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), com recursos provenientes da
anulação de dotação orçamentária da mesma ação, tendo em vista o
falecimento de magistrados inativos da Justiça Militar.

O Tribunal de Justiça Militar informa que a anulação de dotação
orçamentária da referida ação não impacta a operacionalização da
mesma, tendo em vista que está havendo apenas mudança de Grupo
de Despesa.

A ação Auxílios Alimentação e Pré-Escolar do programa Apoio à
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Administração Pública será suplementada no valor de R$100.000,00
(cem mil reais), com excesso de arrecadação da receita de Recursos
Diretamente Arrecadados previstos para o corrente exercício
decorrente de recursos de outras receitas do Tribunal de Justiça
Militar, para fazer face ao reajuste, a partir de 01 de julho de 2008, do
auxílio-creche concedido aos servidores do Poder Judiciário, conforme
Portaria nº 2.196/2008 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais.

A ação Operacionalização e Apoio ao Processamento Judiciário do
programa Apoio à Administração Pública será suplementada no valor
de R$425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais), com
excesso de arrecadação da receita de Recursos Diretamente
Arrecadados previstos para o corrente exercício, decorrentes da
venda da folha salarial para o banco Itaú S/A, aplicação financeira e
outras receitas do Tribunal de Justiça Militar, para fazer face às
despesas com reajuste do contrato de locação do imóvel onde
funcionam as Auditorias Militares e aquisição de material de consumo.

Informo que o Projeto de Lei se faz necessário tendo em vista que a
Lei nº 17.333, de 10 de janeiro de 2008, não contém dispositivo que
autorize o Poder Executivo abrir crédito suplementar por
remanejamento de dotação orçamentária e por aporte de recursos ao
orçamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.

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

Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.
PROJETO DE LEI Nº 2.791/2008

Autoriza a abertura de crédito suplementar de R$925.000,00 ao
Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Justiça Militar
do Estado de Minas Gerais.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de
Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, no valor de R$925.000,00
(novecentos e vinte e cinco mil reais), para atender:

I - despesas com auxílios, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais);
II - despesas com proventos de pensionistas, no valor de

R$400.000,00 (quatrocentos mil reais); e
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III - despesas com manutenção, no valor de R$425.000,00
(quatrocentos e vinte e cinco mil reais).

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º serão utilizados recursos
provenientes de:

I - anulação de dotação orçamentária do Tribunal de Justiça Militar,
no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais); e

II - excesso de arrecadação da receita de Recursos Diretamente
Arrecadados, previsto para o corrente exercício, no valor de
R$525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais).

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira

para os fins do art. 204 do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS
Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,

encaminhando pareceres relativos aos Projetos de Lei n°s 188 e
1.640/2007, 2.232, 2.468, 2.471, 2.644, 2.680 e 2.700/2008, em
atenção a pedidos da Comissão de Justiça. (- Anexem-se o ofício e os
pareceres aos respectivos projetos.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 2.771/2008, do
Deputado Bráulio Braz.

Do Sr. Bruno Teixeira Lino, Juiz de Direito da Comarca de
Vespasiano, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.874/2008 , da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Carlos Eduardo Ferreira Pinto, Coordenador (substituto) do
Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do
Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanismo e Habitação - CAO-
MA -, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.842/2008, da Comissão de Meio Ambiente.

Do Sr. Omar Serva Maciel, Advogado da União responsável pela
Procuradoria Seccional da União em Varginha, comunicando o novo
endereço desse órgão.

Do Sr. Antônio Sá, Subsecretário de Assuntos Legislativos e
Parlamentares do Gabinete do Prefeito do Rio de Janeiro (RJ),
agradecendo o envio do Relatório Final da Comissão Especial da
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Reforma Tributária.
Dos Srs. Wilton Ribeiro de Sales, Presidente da Associação de

Criminalística do Estado de Minas Gerais - Acemg -, manifestando-se
pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 43/2008,
que estabelece a autonomia administrativa e funcional da perícia
criminal no Estado. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição
nº 43/2008.)

Do Sr. Henrique Bandeira de Melo, Superintendente de
Comunicação Institucional da Copasa-MG, parabenizando esta Casa
pelo prêmio atribuído ao Projeto Expresso Cidadania pela Associação
Brasileira de Comunicação Empresarial - Aberje.

Da Sra. Ilma Lima, Chefe da Assessoria Parlamentar da Agência
Nacional de Aviação Civil - Anac -, prestando informações relativas ao
requerimento da Deputada Ana Maria Resende encaminhado por
meio do Ofício nº 1.618/2008/SGM.

Do Sr. Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional de Negócios
da CEF (2), informando a liberação de recursos financeiros do
Orçamento Geral da União para a Secretaria de Educação . (- À
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 47/2008
Altera a Lei Complementar nº 90, de 12 de janeiro de 2006, que

dispõe sobre a Região Metropolitana do Vale do Aço.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 1º do art. 3º da Lei Complementar nº 90, de 12 de

janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º - (...)
§ 1º - Integram o Colar Metropolitano da RMVA os Municípios de

Açucena, Antônio Dias, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Braúnas,
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Bugre, Córrego Novo, Dom Cavati, Dionísio, Entre-Folhas, Iapu,
Ipaba, Jaguaraçu, Joanésia, Marliéria, Mesquita, Naque, Periquito,
Pingo-d'Água, São José do Goiabal, São João do Oriente, Sobrália e
Vargem Alegre.”.

Art. 2º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2008.
Rosângela Reis
Justificação: Justifica-se este projeto de lei pelo fato de o Município

de Bom Jesus do Galho apresentar evidente integração espacial com
o Colar Metropolitano da RMVA, já identificada em estudos realizados
pela Fundação João Pinheiro, através do Centro de Estudos
Municipais e Metropolitanos - CEMME -, e incluídos na publicação
“Vale do Aço 2020, uma Agenda de Desenvolvimento Integrado -
Perfil, diagnósticos e propostas”, vol. 2. O Vale do Aço vive um
período de expansão de grandes empresas como Usiminas e Cenibra,
e, recentemente, foi confirmada a construção do novo aeroporto da
região em Revés do Belém, Distrito de Bom Jesus do Galho, com
investimento de R$80.000.000,00. As obras do novo terminal se
iniciarão em 2009, com previsão de início das operações em agosto
do mesmo ano. Será a 2ª maior pista de pouso do Estado, menor
apenas que a do Aeroporto Internacional de Confins. Além da
expansão das grandes empresas da região e da referida integração
espacial, Bom Jesus do Galho mantém vínculos com os demais
Municípios do mencionado Colar, o que o credencia a participar da
Região Metropolitana do Vale do Aço, sobretudo em vista da
necessidade de planejamento regional para melhor gestão dos
problemas metropolitanos.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Zé Maia. Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº
8/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.792/2008
Declara de utilidade pública o Conselho Particular Frederico

Ozanam, com sede no Município de Lagoa Grande.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Particular
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Frederico Ozanam, com sede no Município de Lagoa Grande.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2008.
Elmiro Nascimento
Justificação: O Conselho Particular Frederico Ozanam, da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Lagoa
Grande, é uma entidade civil sem fins lucrativos e de duração
indeterminada.

A referida entidade tem como principais objetivos a promoção de
atividades beneficentes, caritativas, culturais e de assistência social,
está em pleno e regular funcionamento desde 13/6/82 e sua diretoria é
composta por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem
atividades voluntárias.

Considerando-se a importância das atividades beneficentes
exercidas pelo Conselho Particular Frederico Ozanam, 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.793/2008
Declara de utilidade pública o Centro Educacional Infantil

Beneficente Sementes Farroupilha, com sede no Município de Patos
de Minas.

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

Infantil Beneficente Sementes Farroupilha, com sede no Município de
Patos de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2008.
Elmiro Nascimento
Justificação: O Centro Educacional Infantil Beneficente Sementes

Farroupilha, com sede em Patos de Minas, é uma entidade civil sem
fins lucrativos e de duração indeterminada.

A referida entidade tem como principais objetivos a prestação de
assistência às crianças carentes e a proteção da saúde da família, da
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gestante da criança e do idoso. Para tanto, desenvolve programas de
combate à desnutrição e à mortalidade infantil, bem como de
orientação a gestantes e de planejamento familiar, além de promover
atividades orientadas para grupos de idosos.

A associação, fundada em 1º/7/67, está em pleno e regular
funcionamento, e sua diretoria é composta por pessoas de
reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias.

Considerando-se a importância das atividades beneficentes
exercidas pelo Centro Educacional Infantil Beneficente Sementes
Farroupilha, 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.794/2008
Acrescenta artigos à Lei n° 13.166, de 20/1/99.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Lei nº 13.166, de 20/1/99, fica acrescida dos seguintes

artigos:
Art. (...) O perito judicial nomeado nas condições descrita no art. 1°

desta lei também fará jus ao pagamento de honorários pelo Estado.
Parágrafo único – Os honorários a que se refere este artigo serão

fixados na forma de regulamento.
Art. (...) Fica assegurado ao perito judicial prévia indenização pelas

diligências realizadas em feitos amparados pela justiça gratuita.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2008.
Leonardo Moreira
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

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

PROJETO DE LEI Nº 2.795/2008
Dispõe sobre recibo de quitação para os consumidores pelas

concessionárias e empresas prestadoras de serviços públicos no final
de cada ano e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - As concessionárias e empresas prestadoras de serviços
públicos emitirão, ao final de cada ano, recibo de quitação dos
serviços prestados naquele ano para os consumidores.

Parágrafo único - A quitação poderá vir expressa no primeiro boleto
de cobrança do ano seguinte.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita as
concessionárias e empresas prestadoras de serviços públicos às
seguintes penalidades:

I - advertência, na primeira ocorrência;
II - multa, no valor de R$1.000,00 (mil reais), na segunda ocorrência;
III - multa equivalente ao dobro da prevista no inciso II, nas

ocorrências subseqüentes, e suspensão temporária das atividades do
infrator pelo prazo máximo de trinta dias;

Parágrafo único - Sem prejuízo do disposto no “caput”, a infração a
esta lei impedirá a renovação ou a prorrogação do contrato de
concessão.

Art. 3º - As concessionárias e empresas prestadoras de serviços
públicos com contrato em vigor terão o prazo de cento e vinte dias
para adequarem-se ao previsto nesta lei, a contar da data de sua
publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: A proposição em análise visa obrigar as

concessionárias e empresas prestadoras de serviços públicos a emitir
recibo de quitação, no final de cada ano, dos serviços prestados
naquele ano, com o intuito de facilitar a vida dos consumidores.

A prestadora de serviço, ao emitir no final de cada ano o recibo de
quitação anual, desobriga os consumidores de manter consigo todos
os comprovantes de pagamento do ano inteiro.

Essa exigência não trará nenhum ônus às concessionárias e
empresas prestadoras de serviços públicos, pois o recibo de quitação
poderá ser impresso no primeiro boleto de cobrança do ano seguinte.

Nesse sentido, é de suma importância dar continuidade a dignas
ações de interesse público, e por isso conto com o apoio dos nobres
pares à aprovação deste projeto.
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- 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 2.796/2008
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Esperança do Norte,

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

Esperança do Norte, com sede no Município de Montes Claros.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2008.
André Quintão
Justificação: A Loja Maçônica Esperança do Norte, com sede à Rua

Ariosto Guarinelo nº 66, Bairro Santa Maria, no Município de Montes
Claros, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que
tem por objetivo a prestação de assistência moral, material e
financeira aos necessitados, na medida de suas possibilidades,
observando criteriosamente tudo que diz respeito ao espírito e
princípios da maçonaria.

- 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 2.797/2008
Declara de utilidade pública o Centro Alternativo Habitacional Sócio-

Assistencial de Minas Gerais – Casa Mineira, com sede no Município
de Lagoa da Prata.

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

Habitacional Sócio-Assistencial de Minas Gerais – Casa Mineira, com
sede no Município de Lagoa da Prata.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2008.
Domingos Sávio
Justificação: O Centro Alternativo Habitacional Sócio-Assistencial de

Minas Gerais – Casa Mineira, com sede no Município de Lagoa da
Prata, é uma entidade civil sem fins lucrativos, que tem entre suas
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finalidades zelar e defender os cidadãos, priorizando a finalidade
social, visando, sobretudo, à melhoria de qualidade de vida de seus
associados no que diz respeito à moradia, vida social, lazer,
alimentação, nutrição, saúde, meio ambiente, urbanismo e à
complementação de renda de seus associados. Além disso, o
estímulo a criação de cooperativas comunitárias de produção de
alimento e outros meios de produção.

Ademais, está em pleno funcionamento há mais de um ano e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo
exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a
sua declaração de utilidade pública estadual.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.798/2008
Declara de utilidade pública o Instituto Beneficente Horta, com sede

no Município de Ribeirão das Neves.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Instituto Beneficente

Horta, com sede no Município de Ribeirão das Neves.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2008.
Vanderlei Miranda
Justificação: O Instituto Beneficente Horta, com sede no Município

de Ribeirão das Neves, é uma entidade não governamental sem fins
lucrativos, criada em 25/7/2006, com a finalidade de promover a
assistência social de forma prioritária, além promover cultura, defesa e
conservação do patrimônio histórico e artístico, entre outras ações.

Pretende-se, com este projeto, assegurar ao Instituto melhores
condições para o desenvolvimento das suas atividades, uma vez que
a entidade atende aos requisitos da Lei nº 1.972, de 1998.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de nossos nobres pares
para a aprovação deste projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.799/2008
Declara de utilidade pública estadual a Associação dos Artesãos de

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

dos Artesãos de Campanha - Arte Real, com sede no Município de
Campanha.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2008.
Ivair Nogueira
Justificação: A Associação dos Artesãos de Campanha – Arte Real,

com sede no Município de Campanha, é uma entidade civil, sem fins
lucrativos, legalmente constituída, que tem por finalidade a integração
dos seus associados e assistidos no mercado de trabalho pela
promoção de cursos e oficinas de reciclagem e de meios adequados
para a instalação de seus eventos, e a divulgação dos trabalhos dos
artesãos por meio de participação em feiras, eventos, exposições e
salões de artes nacionais e internacionais, entre outras atividades de
cunho social, educacional e cultural, concorrendo para a melhoria das
condições de vida dos artesãos do Município de Campanha e região.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.800/2008
Cria a Medalha de Honra ao Mérito Dia das Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criada a Medalha de Honra ao Mérito Dia das Gerais, a

ser concedida aos homens e mulheres que ajudaram a construir a
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história do Norte de Minas.
Art. 2º - A cerimônia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Dia

das Gerais será realizada anualmente no dia 23 de março, na cidade
de Matias Cardoso.

Art. 3º - A entrega das medalhas será feita pelo Governador do
Estado, em solenidade pública.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a contar da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2008.
Ana Maria Resende
Justificação: É de suma importância a criação, por merecimento, da

Medalha de Honra ao Mérito Dia das Gerais, para ser entregue às
ilustres pessoas que ajudaram a construir a história do Norte de
Minas.

Segundo estudiosos, a construção da história do Norte de Minas se
iniciou em 1660, quando o bandeirante Mathias Cardoso de Almeida
se fixou às margens do Rio Verde Grande e, posteriormente, do Rio
São Francisco, em Morrinho, atual cidade de Matias Cardoso, em
evento fundante da sociedade agropastoril.

Segundo antropólogo pesquisado, registros históricos apontam
Mariana como tendo sido fundada em 16/7/1696, quando foi
encontrado ouro na região de Mata Cavalos, no ribeirão que passou a
ser denominado Ribeirão do Carmo. Quanto a Matias Cardoso, a obra
“História Geral das Bandeiras Paulistas” informa que, entre 1662 e
1664, uma bandeira capitaneada por Matias Cardoso de Almeida deu
início à ocupação do Médio São francisco. Isso marca a origem do
que é atualmente chamado Norte de Minas.

Para resgatar a verdade histórica, representantes de três instituições
das mais importantes do Norte de Minas – Universidade Estadual de
Montes Claros (Unimontes), Associação dos Municípios da Área
Mineira da Sudene (Amans) e Prefeitura Municipal de Montes Claros –
, com o apoio de diversos segmentos da sociedade regional
contemporânea, se uniram e lançaram o Movimento Catrumano, cujo
objetivo principal é ressaltar o orgulho que todos os vaqueiros e
tropeiros, viventes dessa porção do Estado, têm de ser norte-mineiros,
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seja por nascimento, seja por adoção.
O dia escolhido para solenidade e entrega das medalhas deve-se ao

fato de vários estudiosos e historiadores afirmarem que esse dia
consta na carta do bandeirante Matias Cardoso como o de sua
chegada ao território norte-mineiro.

Pelas razões aduzidas, conto com o apoio dos nobres colegas à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.801/2008
Altera o art. 3º da Lei Delegada nº 94, de 29 de janeiro de 2003.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 3º da Lei Delegada nº 94, de 29 de janeiro de 2003,

passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 3º - O Conselho Estadual da Juventude compõe-se de 14

(quatorze) membros com idade máxima de 35 anos, sendo 7 (sete)
deles representantes do Poder Executivo, indicados pelo Governador
do Estado, e os demais representantes dos seguintes órgãos e
entidades por ele indicados:

I - União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais - UEE/MG -;
II - Ordem dos Advogados do Brasil Seção Minas Gerais - OAB/MG -

;
III - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Minas Gerais

- CREA/MG -;
IV - Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais -

CRM/MG -;
V - Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
VI - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -;
VII - Centro de Desenvolvimento do Lojista Jovem - CDL Jovem de

Belo Horizonte.”
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2008.
Gustavo Valadares
Justificação: A proposição em análise determina que na composição

do Conselho Estadual da Juventude seja assegurada um
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representante do CDL Jovem de Belo Horizonte.
O CDL Jovem é um órgão complementar da CDL/BH que tem como

objetivo desenvolver novas lideranças por meio da troca de
experiências e contato com o mercado empresarial, de forma
inovadora e mobilizadora.

Várias ações de sucesso já foram realizadas pelo CDL Jovem
graças à união e ao empenho desses líderes, com destaque para a
organização do Dia da Liberdade de Impostos e a idealização da
faculdade CDL/BH - Fatec-Comércio - e da Fundação CDL Pró-
Criança.

Diante da importância da referida entidade, conto com o apoio dos
nobres Deputados desta Casa para a aprovação da proposição em
apreço.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela
Comissão de Participação Popular. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
577/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.802/2008
Declara de utilidade pública o Instituto Ipê de Produção Cultural –

Inic –, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Ipê de

Produção Cultural – Inic –, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2008.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: Com a finalidade de promover a geração e o

desenvolvimento de projetos culturais, foi criado, no Município de
Uberlândia, o Instituto Ipê de Produção Cultural, associação de direito
privado e sem fins lucrativos.

Com esse propósito, o Instituto realiza atividades relacionadas com
a cultura, com destaque para o resgate das tradições do cerrado e a
aproximação do público com sua história. Além disso, busca formatos
diferenciados para a apresentação dos temas com os quais trabalha,
divulgando novos conceitos e tendências, atua junto às comunidades
carentes, ampliando seu acesso aos bens culturais e realizando ações
ambientais e educacionais, e estimula mecanismos de inclusão
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cultural e promoção da cidadania.
Diante dessas considerações, esperamos contar com o apoio dos

nobres pares à aprovação deste projeto de lei, que pretende declarar
de utilidade pública a referida entidade.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.803/2008
Dispõe sobre a anotação da expressão “Veículo Recuperado” no

campo de observações do Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo Automotor - CRLV - de veículo sinistrado com perda total no
âmbito do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Poder Executivo do Estado, por meio do Departamento de

Trânsito do Estado de Minas Gerais - Detran-MG -, anotará a
expressão “Veículo Recuperado” no campo de observações do
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Automotor - CRLV
- de veículo que, embora tenha sofrido sinistro com perda total, tenha
passado por processo de recuperação para retorno à circulação.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2008.
Sargento Rodrigues
Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo compelir o Estado

a, através do Detran-MG, fazer constar nos Certificados de Registro
dos automóveis sinistrados com perda total a inscrição "Veículo
Recuperado".

Vale lembrar, a esse respeito, que o art. 5º, XIV, da Constituição
Federal e o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, em seu art.
6º, inciso III, garantem ao cidadão o direito à informação. Dito de outra
forma, asseguram ao consumidor o direito de ser informado sobre
todas as características do produto adquirido.

Por outro lado, dúvida não há de que compete ao Detran-MG, no
âmbito do Estado, realizar as atividades necessárias ao
cadastramento e registro de veículos automotores, novos e usados,
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bem como à transferência destes e à modificação de suas
características.

Considerando que ele é sempre comunicado das ocorrências
relativas a acidentes de trânsito em decorrência dos quais haja veículo
sinistrado com laudo de perda total (art. 10, "caput", da Resolução do
Contram nº 25/98), o Detran-MG, nas hipóteses em que o veículo for
passível de recuperação para o retorno à circulação, nos termos da
referida resolução (art. 11), deverá fazer constar de seu Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV -, mediante anotação no
campo de observações, a expressão "Veículo Recuperado".

Tal projeto é tão pertinente que apenas corrobora recente decisão
do Tribunal de Justiça do Estado, a seguir citada, que julgou pela
procedência de ação civil pública interposta pelo Ministério Público
para que se reconhecesse o dever do Detran-MG de divulgar a
informação de que o veículo é recuperado:

“Ementa: Administrativo - Ação Civil Pública - Acidente de Trânsito -
Veículo Sinistrado com Perda Total - Recuperação - Retorno à
Circulação - Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo -
Campo de Observações - Expressão Veículo Recuperado - Anotação
- DETRAN - Obrigatoriedade. Considerando que, nos termos do artigo
10, caput, da Resolução nº 25/98 do CONTRAN, o DETRAN é sempre
comunicado sobre as ocorrências envolvendo acidentes de trânsito
com veículo sinistrado com laudo de perda total, temos que, nas
hipóteses em que o veículo for passível de recuperação para futuro
retorno à circulação, nos termos do artigo 11 da Resolução nº 25/98
do CONTRAN, deverá fazer constar do Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo - CRLV -, mediante anotação no campo de
observações, a expressão Veículo Recuperado.

Apelação Cível N° 1.0702.05.218261-6/001 - Comarca de
Uberlândia - Apelante(s): Ministério Público Estado Minas Gerais -
Apelado(a)(s): Estado Minas Gerais - Relator: Exmo. Sr. Des. Antônio
Hélio Silva”.

Por todo o exposto, solicitamos o apoio de nossos pares para a
aprovação deste relevante projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Alencar da Silveira Jr.. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
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199/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 2.804/2008

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae -, com sede no Município de Guarani.

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
Guarani.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2008.
Sebastião Helvécio
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

Apae -, com sede no Município de Guarani e em pleno funcionamento
desde 23/9/2006, é uma sociedade civil, filantrópica, com tempo de
duração indeterminado, de caráter educacional, cultural e assistencial,
que privilegia a saúde, o estudo, a pesquisa e o esporte, entre outras
atividades.

Entidade sem fins lucrativos, sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, que nada recebem pelo exercício de suas funções.

A referida Associação tem por finalidade promover a melhoria da
qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência, buscando
assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania; articular, junto aos
poderes públicos e entidades privadas, políticas que assegurem o
pleno exercício dos direitos das pessoas portadoras de deficiência;
compilar ou divulgar as normas legais e regulamentares federais,
estaduais e municipais relativas a essas pessoas, promovendo a ação
dos órgãos competentes para o cumprimento e o aperfeiçoamento da
legislação; promover e estimular a realização de estatísticas, estudos
e pesquisas ligadas à causa dos portadores de deficiência,
propiciando o avanço científico e a permanente formação e
capacitação dos profissionais e voluntários que atuem na Apae;
promover e incentivar a realização de programas de atendimento à
pessoa portadora de deficiência, desde os de prevenção até os de
amparo ao idoso.

A Apae, no desenvolvimento de suas atividades, presta serviços
gratuitos e permanentes, sem nenhuma discriminação de clientela.
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Além de não remunerar os membros de sua diretoria pelo exercício
específico de suas funções, não distribui lucros, vantagens ou
bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma
forma.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais apresenta os
requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, razão pela
qual esperamos a anuência dos nobres colegas ao título declaratório
proposto.

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

REQUERIMENTOS
Nº 2.914/2008, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Monsenhor
Pinheiro pela passagem de seu 100º aniversário de fundação. (- À
Comissão de Educação.)

Nº 2.915/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Cenibra pela comemoração de
seus 35 anos de fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 2.916/2008, do Deputado Carlin Moura, em que pleiteia sejam
solicitadas providências ao Governador do Estado e à Secretária de
Planejamento e Gestão com vistas à criação de portal de internet do
Governo que permita aos cidadãos acesso à consulta das receitas e
dos gastos públicos do Estado, nos moldes do Portal da
Transparência. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.917/2008, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Januária
pela comemoração dos 148 anos de emancipação desse Município.

Nº 2.918/2008, da Deputada Ana Maria Resende, em que pleiteia
seja solicitada aos Senadores, a alteração que menciona do art. 13,
inciso I, do Projeto de Lei Federal nº 98/2002. (- Distribuídos à
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.919/2008, do Deputado Délio Malheiros, em que pleiteia seja
solicitado à bancada mineira na Câmara dos Deputados o apoio
incondicional à aprovação do Projeto de Lei Federal nº 3.299/2008. (-
À Comissão do Trabalho.)
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Nº 2.920/2008, da Comissão de Fiscalização Financeira, em que
solicita seja encaminhado à Secretária de Educação pedido de
informações sobre a previsão da implementação do piso
remuneratório dos servidores do magistério estadual, instituído pela
Lei nº 17.006, de 2007, e sua repercussão no Orçamento do Estado. (-
À Mesa da Assembléia.)

Nº 2.921/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhada manifestação de apoio ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 853/2008, em tramitação na Câmara dos Deputados. (-
À Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.922/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Presidente da Cohab-MG pedido de
providências com relação a denúncia apresentada pelo Sr. Milton
Mendes de Araújo, Diretor do Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria da Construção de Belo Horizonte e Região.

Nº 2.923/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhado ao Ministro do Exército pedido de providências para
viabilizar a aquisição do “gás de pimenta” (óleo resina capsicum - OC)
pelos policiais civis e militares.

Nº 2.924/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso ao Governador do Estado, ao
Secretário de Defesa Social e ao Subsecretário de Administração
Prisional pela desativação das carceragens da Delegacia de Furtos e
Roubos, da Divisão de Tóxicos e Entorpecentes de Belo Horizonte e
pela reforma do 2º Distrito Policial de Contagem.

 Nº 2.925/2008, da Comissão de Política Agropecuária, em que
solicita seja encaminhado ao Secretário Extraordinário para Assuntos
de Reforma Agrária, pedido de providências com vistas a que 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.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado
Agostinho Patrús Filho.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões
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de Política Agropecuária, de Segurança Pública, de Turismo e de
Cultura e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Sr. Presidente - A Presidência anuncia, com muita alegria, os
aniversários dos Deputados Paulo Guedes, em 1º de outubro, Ademir
Lucas, em 29 de setembro, e Alberto Pinto Coelho e Elmiro
Nascimento, em 3 de outubro.

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

Deputados, jornalistas, pessoas presentes na galeria, povo mineiro,
boa-tarde. Hoje ocupo esta tribuna para falar sobre a alegria do
resultado das eleições municipais em Governador Valadares.
Parabenizo a Deputada Elisa Costa, eleita para governar a cidade, a
primeira mulher que vai traçar novos rumos para a população
valadarense. Agora ela tem em suas mãos a missão de transformar o
Município num verdadeiro pólo gerador de empregos, renda e melhor
expectativa de vida para as famílias.

O resultado das urnas mostrou que a população anseia por
mudanças. Mais de 68 mil valadarenses confirmaram o desejo de um
novo tempo de prosperidade. Há muitos anos as comunidades
carentes amargam o esquecimento dos governantes que enxergavam
o Município apenas como um trampolim para alavancar seus projetos
políticos. O resultado das urnas mostrou que Valadares quer dar um
“basta” no retrocesso e confia na Prefeita Elisa Costa para alcançar o
progresso.

Como Deputado representante de Valadares, minha terra natal, no
Legislativo, manifestei apoio incondicional a essa empreitada da
Deputada Elisa Costa, ao seu projeto inovador de transformar a
realidade de Governador Valadares.

Não podemos esquecer que o Município está prestes a desfrutar de
um novo tempo, com a empresa Aracruz Celulose, cuja decisão de
instalação passou a ser uma bandeira para mim, uma luta constante,
que resultou numa grande vitória para um povo tão sofrido por falta de
emprego e renda. Mas, para receber essa grande empresa, Valadares
precisa mudar. Creio que a Deputada Elisa Costa já abraçou esse
propósito e certamente colocará em pauta as mudanças que vão
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contemplar trabalhadores, estudantes, imigrantes, empresários,
produtores rurais, donas de casa e tantos outros que esperam de sua
nova gestora compromisso como algo maior em seu mandato.

Como representante da cidade, defendendo as causas dos
valadarenses junto ao governo do Estado, sem demagogia ou
pretensão política, quero dizer que sou parceiro da Prefeita Elisa
Costa. Na Assembléia Legislativa reafirmo o meu compromisso e ideal
pessoal de não medir esforços para que os valadarenses possam
desfrutar de um novo tempo, com tantas mudanças necessárias em
saúde, educação, segurança, emprego e renda. Nessa perspectiva,
contamos com o apoio do Governador Aécio Neves, com sua gestão
empreendedora, voltada para transformar Minas Gerais no melhor
lugar para se viver. Queremos que Valadares verdadeiramente faça
parte desse grandioso projeto, com a preocupação de proporcionar
melhor qualidade de vida para tantas famílias que deixam nessas
eleições o seu grito por mudança.

Destaco aqui também a brilhante participação do Vice- Prefeito
eleito com Elisa Costa, o Vereador Brito. Com sua garra e
determinação, fizeram uma grande campanha em toda a nossa
Valadares. Ressalto também a eleição dos novos Vereadores à
Câmara Municipal dessa cidade, pois terão um papel importante na
nova administração.

Aos eleitos, o meu profundo respeito pelos votos recebidos. Aos que
não obtiveram sucesso, o meu abraço e a certeza de que os votos
recebidos também os tornam responsáveis pelas mudanças que
juntos faremos acontecer. E a toda a população valadarense, o meu
reconhecimento e apreço pela justa e sincera demonstração da mais
pura democracia.

Parabéns, Deputada Elisa Costa, por essa nova missão que lhe é
conferida; parabéns, Governador Valadares, por essa importante
escolha. Que a parceria entre o Deputado Jayro Lessa e a Prefeita
Elisa Costa possa transformar e conferir uma nova realidade à nossa
querida Valadares.

Finalizo meu discurso destacando a vitória de Maroca, eleito Prefeito
em Sete Lagoas, o que demonstra amadurecimento do povo sete-
lagoano. Sete Lagoas atravessou um longo período de turbulência
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política e agora merece a tranqüilidade e a seriedade que, com
certeza, Maroca vai imprimir em seu governo. Parabenizo a
administração de Leone Maciel, que assumiu a Prefeitura em difícil
condição, mas, em curto espaço de tempo, tentou várias realizações.
Parabenizo ainda todos os candidatos a Vereador eleitos ou não
eleitos, lembrando que só a união de todos vai reconduzir Sete
Lagoas aos trilhos do desenvolvimento. Envio a todos os Prefeitos e
Vereadores eleitos nesta Minas Gerais os meus sinceros votos de
uma administração séria e comprometida com a população de seus
Municípios.

Encerro meu discurso renovando ao Governador Aécio Neves votos
de apoio a todas essas novas lideranças que estarão assumindo em
1º/1/2009. Certamente retribuirão com apoio ao seu projeto político
para 2010. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Helvécio.
O Deputado Sebastião Helvécio - Presidente desta reunião,

Deputado Doutor Viana, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, venho à
tribuna neste dia 7 de outubro para fazer um pronunciamento em
celebração dos 20 anos da Constituição cidadã, a Constituição
coragem, a Constituição da República Federativa do Brasil, que nós,
no último domingo, tivemos a oportunidade de celebrar.

Como se não bastasse essa comemoração dos 20 anos da
Constituição brasileira, também tivemos no último domingo as
eleições municipais, com a renovação dos 853 Prefeitos de Minas
Gerais e, evidentemente, das Câmaras Municipais.

Inicio fazendo uma reflexão sobre as conquistas e os
acontecimentos ao longo dos 20 anos da nossa Constituição da
República. Ao mesmo tempo, gostaria de formular um requerimento
para que possamos, no ano que vem, aqui na Assembléia de Minas,
fazer um seminário para comemorar os 20 anos da 4ª Constituinte
mineira, a Constituinte de 1989, que deu origem à atual Constituição
de Minas Gerais.

Em primeiro lugar, quero salientar as conquistas sociais garantidas
pela Constituição de 1988, numa década em que, especialmente nos
últimos anos, avançava mundo afora a política neoliberal, emanada do
chamado Consenso de Washington, que tinha como patrocinadores
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mundiais, de um lado, o Presidente americano Ronald Reagan, e, do
outro lado, a Primeira Ministra da Inglaterra, Margareth Thatcher. Os
nossos constituintes tiveram a ventura e a felicidade de caminhar num
sentido oposto ao daquele sentimento neoliberal. Muito diversamente,
o que percebemos foi que a Constituição brasileira garantiu um
verdadeiro Estado de Bem-Estar Social, com as garantias dos direitos
sociais do cidadão brasileiro, que representam, para mim, o ponto
mais alto e nobre da Constituição de 1988, embora muitos
constitucionalistas e publicistas de nosso país não tenham dado a
devida importância a essas conquistas sociais. Uma dessas
conquistas, sem sombra de dúvida, é a efetiva implantação do SUS,
que, aos 20 anos dessa Constituição, vem, a cada momento,
ganhando um melhor destaque na sociedade brasileira e, muito
particularmente, aqui na Assembléia de Minas Gerais. O constituinte
mineiro de 1988, ao tratar dessa matéria, inovou, determinando que o
gasto do governo do Estado em recursos para a saúde fosse
minimamente igual ao gasto ocorrido com o sistema de transportes e
vias públicas. Esse grande passo do constituinte mineiro foi uma
garantia para que Minas Gerais fosse, por intermédio do governo do
Estado, aumentando gradativamente o seu aporte no sistema de
saúde, atingindo maior valor ao longo dos últimos anos, exatamente
na administração do ex-Governador Eduardo Azeredo, quando
tivemos em Minas a implantação dos chamados consórcios de saúde
e, pelas mãos do Dr. Rafael Guerra, Secretário de Saúde de então,
tivemos um grande aprimoramento na valorização do sistema público
de saúde. Aqui na Casa essa preocupação tem sido uma constante de
todos os Srs. Deputados, muito especialmente da nossa Comissão de
Saúde, tão bem presidida pelo nosso companheiro Deputado Carlos
Mosconi, que tem buscado sempre, junto aos demais membros da
Comissão, com o apoio do Plenário, a inovação. E agora que
recebemos para o ano de 2009 o Orçamento do Estado, percebemos
um acréscimo de mais de R$600.000.000,00 para a área da saúde, o
que vem corroborar a importância do Poder Legislativo para
apresentar as diretrizes para sanar os graves problemas das políticas
públicas em nosso Estado. Evidentemente, ao lado dessa questão da
saúde pública, tão prioritária e tão importante, a nossa Constituição
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avançou também ao determinar a vinculação orçamentária ao sistema
educacional, e, mais recentemente, a sociedade brasileira pôde
perceber, através da implantação do Fundeb, a preocupação com o
ensino fundamental e básico garantindo melhor qualificação para os
nossos jovens.

Outro ponto de grande relevância na nossa Constituição e com
resultado direto no Estado de Minas Gerais é a vinculação para os
gastos em ciência e tecnologia. Não se pode imaginar um governo
preocupado em melhorar a qualidade de vida das pessoas que não
faça investimento maciço em ciência e tecnologia. Certamente, hoje o
maior arauto da transformação da qualidade de vida da nossa
população é o investimento consciente nas áreas da ciência e da
tecnologia. Além desse campo - em Minas Gerais também repetimos
esse preceito constitucional e já constatamos, no último ano, no
Orçamento mineiro, gastos expressivos nas áreas de ciência e
tecnologia com a valorização importante da nossa Fapemig e da
UFMG -, devemos salientar a importância de se garantir a política da
assistência social. A implantação do Sistema Único de Assistência
Social - Suas - e do Sistema Único da Segurança Pública são dois
itens importantíssimos na melhora de vida do cidadão brasileiro, que
também encontram como ponto de partida a Constituição Federal.
Nesse aspecto, em Minas Gerais temos avançado profundamente,
quer na contínua implantação do Suas - e nessa área devemos
destacar sempre a participação da nossa Comissão de Participação
Popular, em que o Deputado André Quintão tem sido porta-voz
valoroso dessa implementação da assistência social -, quer na área
da segurança pública, com cuja valorização o Deputado Sargento
Rodrigues tem mostrado uma preocupação destacada, pois a
segurança pública é uma preocupação de todos os brasileiros e
mineiros.

Outro ponto que quero destacar é uma determinação corajosa da
nossa Constituição Federal em estabelecer o STF como seu guardião.
Nesse aspecto, quero refletir com a Casa para que a Assembléia de
Minas, com seu caráter pioneiro, influencie o Congresso Nacional para
que essa figura constitucional do STF seja mantida dentro dos limites
constitucionais. Este parlamentar tem preocupações. Hoje pela
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manhã, em debate com professores da PUC Minas em comemoração
dos 20 anos da Constituição Federal, pude ouvir do Desembargador
Tarcísio de Melo, Presidente do TRE, da Profa. Cíntia e do Prof.
Otávio essa preocupação com a posição do STF, que tem invadido de
modo bastante ostensivo a idéia da separação dos Poderes. A
Constituição de Minas Gerais tem como cláusula pétrea a separação
dos Poderes, e essa separação, que preconiza um trabalho
independente e harmônico, reserva funções ao Poder Executivo, ao
Poder Judiciário e ao Poder Legislativo, é bem verdade, permitindo
uma interface entre eles.

Mas não podemos concordar jamais com a fala do eminente Ministro
Gilmar Mendes, hoje Presidente do STF, que, ao analisar a chamada
Lei de Biossegurança, escreveu que cabe ao STF interpretar o
sentimento brasileiro e ocupar esse espaço. É importante que os
Parlamentos, neste modelo federativo, tenham a coragem e a
determinação de fazer um movimento nacional para colocar cada
Poder em sua área específica de função. Com um consentimento
cada vez mais crescente e um silêncio cada vez mais covarde dos
Parlamentos, especialmente do Congresso Nacional, veremos cada
vez mais eminentes magistrados que fazem carreira judiciária com
muita competência, a partir de concursos públicos, usurpando aquilo
que é dado aos representantes do povo, aos Deputados Federais e
Estaduais e Senadores.

Portanto, nesta celebração dos 20 anos da Constituição, queremos,
a partir desta tribuna, deste Parlamento mineiro, conclamar a todos os
Parlamentos estaduais do Brasil e, especialmente, o Congresso
Nacional a terem postura crítica frente a esse avanço do STF, que se
apresenta a cada dia mais como um órgão cuja função não é apenas
a de guardião da Constituição, mas a de redigir verdadeiros textos
legislativos. Esse fato me preocupa muito, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, e talvez na semana passada eu tenha tido um dos
maiores desprazeres da minha vida pública quando, ao ler o
prestigioso jornal “Estado de Minas”, encontrei artigo de uma figura
que não merece ter seu nome mencionado, mas que era um Juiz
Secretário da Amagis, pelo que ali estava escrito, em que esse
cidadão, em um gesto de tremenda ousadia, desrespeito à
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Constituição e agressão ao modelo federal, preconiza a extinção do
Poder Legislativo, entendendo que basta o Poder Judiciário para
comandar os destinos da nossa nação.

Não quero ser retrógrado ou conservador, mas quero destacar que o
controle da constitucionalidade das leis é instrumento oriundo do
constitucionalismo americano - no constitucionalismo europeu, em que
predominam as idéias de Kelsen, isso não ocorre -, e que essa
decisão se dá a partir do julgamento do célebre caso Marbury “versus”
Madison, em que a nomeação de Juiz de Paz que não foi obedecida
pelo Presidente Jefferson tornou-se alvo de julgamento na Suprema
Corte. E todos esses constitucionalistas que vêm repetindo o Juiz
John Marshall, que em 1803 decretou a sentença dizendo que o
Poder Judiciário tem o poder de rever a decisão das leis do
Congresso americano, esquecem-se de citar que John Marshall foi, na
verdade, Deputado na Virgínia e um dos que votou e ratificou a
extraordinária Constituição norte-americana. Portanto, John Marshall,
indicado para Suprema Corte, onde ficou durante 35 anos, foi um
homem egresso do Parlamento que teve a humildade de entender que
era preciso haver um sistema de freios e contrapesos para a harmonia
dos três Poderes.

Mas não podemos, neste instante em que estamos a celebrar os 20
anos da Constituição, permanecer omissos e silenciosos frente a esse
avanço, que muitos chamam de judicialização da política, mas que
prefiro chamar, exatamente ao contrário, de politização do Judiciário.
Portanto, companheiros pares desta Casa, conclamo o Parlamento de
Minas e das outras unidades da Federação a atuarmos junto ao
Congresso para que o Texto Constitucional, a Lei Maior, a excelsa lei
do nosso país seja respeitada também pelo STF. Muito obrigado.

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

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Sr. Presidente, nobres
colegas, público presente e telespectadores da TV Assembléia,
gostaria de cumprimentá-los. Venho a esta tribuna para manifestar a
minha satisfação com as eleições municipais ocorridas em todo o
Brasil e, com bastante êxito, em nossa região. Podemos falar com
satisfação da cidade de São Sebastião do Paraíso, minha querida
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Paraíso, onde resido e sou Deputado votado com quase 11 mil votos.
Tivemos a alegria de reeleger o nosso atual Prefeito Mauro Zanin,
com uma votação bastante expressiva. Juntos poderemos continuar a
administração e, cada vez mais, fazer de Paraíso uma cidade melhor,
onde sempre tivemos o apoio do nobre Deputado Federal Carlos
Melles.

Gostaria de falar da satisfação da minha cidade de Jacuí, onde meu
irmão se elegeu, como candidato único, e poderá continuar o trabalho
que realizamos há quatro mandatos - vamos para o quinto -, fazendo
a grande transformação dessa cidade.

Queremos citar aqui fatos que, para mim, são diferentes e
inusitados. É comum haver pesquisas verdadeiras, registradas.
Realmente, a maioria mostra o rumo das eleições e bate com os
resultados, que sempre aparecem norteados naqueles números.
Todavia, convivemos com um instrumento diferente nessas eleições:
as famosas enquetes publicadas nos jornais diários da região, ou seja,
enquetes completamente absurdas, nas quais candidatos que tinham
10%, 12% ou 15% apareciam com 40%, 50%. Isso trouxe muito
transtorno. Percebemos que esse instrumento não é verdadeiro nem
contribui para a verdadeira democracia e o desenvolvimento de uma
eleição da forma mais democrática e normal, como deve ser. Então,
como legisladores, precisamos avaliar, pois está claro que, de acordo
com a legislação, aquilo ali é válido. Isso nos gera muita dúvida.

Um exemplo foi o que aconteceu na própria São Sebastião, onde o
candidato vencedor aparecia nas pesquisas com mais de 70%, mas a
enquete mostrava totalmente o contrário. Graças a Deus, no final o
resultado foi realmente o que estava nas pesquisas verdadeiras, que
era o que almejava o povo de Paraíso, ou seja, a continuação do belo
trabalho do atual Prefeito Mauro Zanin, juntamente com o Vice Márcio
da Silveira.

Gostaria de falar da satisfação do PSC, meu partido, que foi o mais
vitorioso nas eleições para Vereadores. Elegemos o Vereador mais
votado da história de São Sebastião do Paraíso, nosso querido amigo
Ademir Santos, e o Dr. Aílton Sillos, o melhor Presidente da
Associação Comercial de Minas Gerais - aliás, os números
comprovam isso -, que realizará também um grande trabalho como
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Vereador. Quase elegemos o Dr. Hebert Mumic, nosso Presidente, um
grande legislador.

Na verdade, foi muito positivo. Elegemos Prefeitos em várias
cidades. Realmente isso cria muita esperança de uma região melhor.
Tivemos derrotas, mas isso faz parte do processo, e podemos avaliá-
las de forma muito positiva.

As nossas andanças pela região também foram positivas. Vimos
muitas rodovias sendo recuperadas pelo governo do Estado, vimos
qualidade no trabalho do DER por todos os lados. Hoje transitamos
pelas estradas mineiras numa condição muito melhor. Tivemos muita
satisfação em constatar que o que vemos hoje não é o que vimos
durante as campanhas, há dois anos. Naquela época, havia muito
buraco, muita sujeira nas pistas e muita falta de sinalização nas
rodovias. Graças a Deus, hoje elas estão totalmente recuperadas, e
isso nos deu muita satisfação. Ainda nos preocupamos muito com as
rodovias federais. Na região de Poços de Caldas, por exemplo, ainda
há rodovias muito esburacadas, com muitos problemas. Nessas
rodovias, o governo federal precisa ter uma atitude imediata, a fim de
solucionar esses problemas.

Também vimos com satisfação a grande BR-265. Esse é um projeto
iniciado no governo Fernando Henrique Cardoso - com continuidade
no governo Lula -, na época em que eu era Prefeito de Jacuí e o
Deputado Federal Carlos Melles era Ministro do governo Fernando
Henrique. Essa rodovia avança na região de São Sebastião do
Paraíso e Jacuí, chega a Bom Jesus da Penha e termina em
Alpinópolis. Será uma grande rodovia de integração do Sul e do
Sudoeste mineiro. Fiquei satisfeito de perceber que o povo acredita na
proposta do Governador Aécio Neves de construção da rodovia de
Nova Resende até Bom Jesus da Penha. Essa foi também uma
solicitação nossa. Há dois anos, trabalhamos com o Governador Aécio
Neves nesse projeto, que está aprovado. Já estão trabalhando nos
projetos, e, se Deus quiser, no próximo ano, essa rodovia será uma
realidade. Será uma grande rodovia, pois ligará a região de São
Sebastião do Paraíso, de Passos até Nova Resende, Muzambinho,
em direção a Poços de Caldas e Alfenas. A outra rodovia é a Pimenta-
Guapé, uma das mais importantes em Minas Gerais. No próximo ano,
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será construída e pavimentada. Será fundamental, porque trará
desenvolvimento para as regiões Sul, Sudoeste e principalmente
Oeste, ligando o Oeste de Minas ao Sul, por dentro, com economia de
quase 200km. Transportará principalmente calcário, produtos
agrícolas, fertilizantes e estudantes. Será importante também para a
saúde. Na verdade, trata-se de uma rodovia turística, pois fortalecerá
muito o turismo. A economia da região crescerá. Essa rodovia
Pimenta-Guapé foi solicitada por nós, Deputados Estaduais, em um
importante debate realizado aqui, na Assembléia, para discutir as
potencialidades do Lago de Furnas e também os seus problemas.
Priorizamos a construção dessa rodovia e todo o saneamento do Lago
de Furnas. Os recursos financeiros para a realização do projeto dessa
rodovia já estão aprovados; depois viabilizaremos os recursos
financeiros para sanear o Lago de Furnas.

Vimos também muita tristeza. Chamo a atenção dos nobres colegas.
A balança comercial mineira e brasileira passa pelo setor
agropecuário. Do mineiro, talvez, nem se fale mais. O setor leiteiro
está em situação de penúria. O produtor está vendendo o litro de leite
a menos de R$0,60, com um custo de produção de R$0,80. Há pouco
tempo, ganhava um pouquinho, agora entrou novamente no vermelho.
O produtor de leite também caminha para a falência. Essa é uma
situação horrível, um trabalho praticamente escravo, pois o produtor
tem de levantar-se de madrugada, trabalhar o dia todo e ainda à noite,
com a ajuda da sua família, para conseguir sobreviver. Os que têm
empregados já não têm recursos para bancar os custos da atividade
leiteira em suas propriedades. Isso nos preocupa muito. O governo do
Estado precisa ter muito cuidado com esse patrimônio, senão a
maioria dos produtores de leite será extinta. A situação dos produtores
de café também nos preocupa muito.

Esses, realmente, estão em uma situação lamentável, de penúria,
de empobrecimento extremo, o que afetará a economia de muitas
cidades, principalmente do Sul e do Sudeste mineiro. O produtor hoje
está caminhando para a falência completa. Basta avaliar os custos de
produção para vermos que, nos últimos 14 anos, eles subiram
aproximadamente 500%, enquanto o café subiu apenas 22%. Assim,
ocorre empobrecimento, endividamento, falta de crédito e de recursos,
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e as lavouras estão decadentes. Os produtores não têm recursos para
adquirir insumos e produtos para mantê-las. Com isso, milhares e
milhares de proprietários estão abandonando seus cafezais e muitas
pessoas estão perdendo seu emprego, ou o perderão. E a economia
mineira, sem dúvida, sofrerá um decréscimo muito grande, graças à
fragilidade do setor.

Já não bastassem o alto custo de produção, a violência no campo,
uma legislação ambiental que dificulta a vida do produtor e uma
legislação trabalhista que joga o patrão contra o empregado, criando
uma incompatibilidade muito grande que faz todos perderem, neste
ano ainda tivemos outro episódio lamentável, independente de nossa
vontade: a natureza foi severa com as regiões Sul e Sudeste mineiro.
Houve chuvas de granizo como nunca antes na história. Nas regiões
de Campos Gerais, Boa Esperança, Guapé e até de minhas terras,
São Sebastião do Paraíso e Jacuí, os produtores perderam suas
lavouras em menos de 2 horas: ficou apenas a madeira. O granizo
arrebentou com a vida de muitos produtores. Eles já estavam em
situação difícil em virtude das condições econômicas, e agora ela
piorou em face das condições climáticas.

Faço um apelo ao Secretário Gilman Viana - sei que a Emater está
fazendo os levantamentos - para que leve ao Governador a questão, a
fim de encontrarmos formas de atenuar o sofrimento dos cafeeiros,
pois, do contrário, muitas lavouras serão extintas e Minas terá perdas
econômicas enormes. O café representa mais de 300 mil empregos
apenas em nosso Estado e poderá ficar só na saudade. É
incompatível produzir uma saca de café com custos de mais de
R$300,00 para vendê-la a R$250,00. Isso sem contar que há quatro,
cinco ou seis anos aconteceu o mesmo. Com isso, vêm o
empobrecimento, a decadência das lavouras, a depreciação cada vez
maior das propriedades e a dificuldade dos produtores de construir
seus terreiros e recuperar seus equipamentos. Os fazendeiros estão
perdendo sua auto-estima e caindo em depressão. Ocorrem até
suicídios. Há ainda os casos de calote no comércio. Todo o mundo
perde; portanto nós, Deputados, e o Governador do Estado
precisamos buscar juntos uma forma de apoiar o produtor rural, senão
será dramática a situação dele.
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Sempre ocorreram as migrações do café. Sua produção começou no
Rio de Janeiro, foi para o Paraná, subiu para Minas Gerais e seguiu
para a Bahia, Rondônia. Entretanto, ele nunca deixou nosso Estado.
Mas, em razão das condições climáticas e principalmente
econômicas, não tenham dúvida de que, nas regiões mais
montanhosas, onde há dependência de mão-de-obra em decorrência
da complicada mecanização, dificilmente o produtor ficará. Assim,
centenas de cidades mineiras caminharão para o declínio, o
empobrecimento, e o Estado sentirá sérios reflexos negativos na
economia e na área social. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Deputados,

Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembléia e que nos
acompanha das galerias. Trazemos um assunto que está nos
incomodando muito. Em nosso Estado temos uma segurança pública
que vem evoluindo, vem tendo melhoras significativas.

Ontem tive oportunidade de, representando este Parlamento,
participar da reunião do Conselho de Defesa Social, presidida pelo
Vice-Governador, Prof. Antônio Anastasia. Na ocasião, registramos de
forma positiva o trabalho da Secretaria de Defesa Social,
especialmente a Subsecretaria de Administração Penitenciária,
quando se desativa a Delegacia de Furtos e Roubos, que funcionou
na Capital durante 40 anos, a 9ª Delegacia Distrital em Venda Nova, a
antiga Delegacia de Tóxicos e Carceragem e o chamado “Inferninho”,
o 2º DP de Contagem, que tinha uma cela extremamente pequena,
com 46 presos numa situação muito ruim.

Temos acompanhado uma melhora significativa promovida por parte
do governo do Estado, num trabalho persistente e corajoso do
Governador Aécio Neves na questão prisional, bem como avanços
significativos na integração das forças policiais no interior do Estado,
na recomposição dos efetivos policiais e na questão da logística.
Então, acompanhando a situação da segurança pública no nosso
Estado, podemos constatar essas melhoras.

Por outro lado, Sr. Presidente, incomoda-nos e nos preocupa muito
o fato de, de 2003 até a presente data, já termos perdido para o crime



102

121 servidores da área de segurança pública, mortos no combate ao
crime, defendendo a sociedade, em razão da sua atividade. Não
precisa ser especialista na área de segurança pública nem defender
longas teses ou dissertações de mestrado para concluir que a
atividade policial é de extremo risco.

Faço este preâmbulo, Sr. Presidente, deixando aqui um registro
positivo do governo Aécio Neves nessa área, com os avanços que
constatamos, de tudo que Minas Gerais vem recebendo com o
trabalho do Governador, do Secretário de Defesa Social, dos Chefes
de Polícia, do Comandante-Geral da Polícia Militar, do Chefe da
Polícia Civil, do Subsecretário de Administração Penitenciária e do
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros. São avanços
significativos, aliás, com uma queda da curva de crimes,
especialmente os crimes violentos, aqueles que mais nos preocupam.

Quando falo do número de policiais civis, militares, Bombeiros e
Agentes de Segurança Penitenciária mortos em confronto, trago aqui
uma preocupação latente. O governo anuncia o Lares Geraes de
Segurança Pública.

Tive oportunidade, Sr. Presidente, de despachar com o Governador
no dia 2 de julho próximo passado. Expusemos ao Governador Aécio
Neves a nossa grande preocupação com esse setor. Sr. Presidente,
temos alguns casos que merecem atenção especial. Este Deputado,
em razão de preocupação com a vida, com a integridade física do
policial e de sua família, tem feito diversas intervenções junto à
Diretoria de Promoção de Pessoal da Polícia Militar. Reivindicamos
que moradias funcionais fossem cedidas pelo governo do Estado a
policiais ameaçados de morte, residentes em áreas de risco, que
tiveram confrontos diretos com marginais. Solicitamos, então, que
fossem retirados dessas áreas e levados para apartamentos
funcionais. Assim foi feito, Sr. Presidente. Mas agora faço um apelo ao
Governador Aécio Neves, um apelo de quem viveu isso na prática, de
quem também foi ameaçado por criminosos durante a sua atividade.
Passei por esse tipo de experiência extremamente dramática, não
tanto para o próprio policial, mas para sua família, esposa e filhos.

Temos, Sr. Presidente, grande preocupação em relação a esse
assunto. Essas moradias funcionais foram disponibilizadas para
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policiais civis, militares, Bombeiros e agentes que estavam residindo
em área de risco, ameaçados diretamente de morte por criminosos; ou
para os que, no exercício de sua atividade, prenderam um criminoso
ou parte dessas quadrilhas, ou, ainda, que tiveram enfrentamento
mais próximo com marginais. Para alguns desses policiais o prazo
estipulado pelo governo, por meio do decreto que criou o Lares
Geraes - Segurança Pública, está vencendo. Alguns, como é o caso
dos policiais relacionados no ofício que encaminhei ao Ten.-Cel.
Sérgio de Aguiar Bahiense, Chefe do Centro de Promoção Social, não
têm para onde retornar. São dois Cabos, um com três filhos e outro
com sete. Eles, Sr. Governador, não têm outro imóvel que possam
adquirir por financiamento e para onde mudar com suas famílias. O
apelo que faço ao Governador Aécio Neves, bem como ao Secretário
de Defesa Social, aos Chefes de Polícia, diretamente co-responsáveis
pelo gerenciamento desses recursos humanos, é que prolonguem
esse prazo. Não podemos permitir, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
cidadãos que nos acompanham, essa situação. Imagine um policial
que more no mesmo bairro seu ser ameaçado, ter a família de mudar
às pressas e, depois de dois anos numa moradia funcional, precisar
desocupar o imóvel do governo - que serviu, e muito bem - e retornar
para a mesma residência onde foi ameaçado de morte. Não é possível
que isso aconteça. O Governador Aécio Neves, o Secretário Danilo de
Castro devem estar atentos a este apelo que estamos fazendo para
que os policiais que estão ocupando moradias funcionais não
retornem a sua residência de origem. Se assim não fizerem, estarão
colocando em risco, primeiro, a vida de suas esposas e de seus filhos.

O acompanhamento sistemático que fazemos dessa matéria nos
leva a acreditar que a possibilidade de eles sofrerem um atentado à
sua integridade física e à sua vida é enorme. Portanto, o Governador,
bem como o Secretário de Defesa Social e o Secretário de Governo
Danilo de Castro devem ter uma atenção especial para que isso não
ocorra.

Relembro aqui, Sr. Presidente, novamente, o preâmbulo de nossa
Constituição cidadã, já que completamos 20 anos de democracia e de
grandes avanços. Os primeiros parágrafos, assinados pelo grande
constituinte Ulisses Guimarães em 5/10/88, dizem o seguinte sobre a
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Constituição-coragem. (- Lê:) “O homem é o problema da sociedade
brasileira: sem salário, analfabeto, sem saúde, sem casa, portanto,
sem cidadania. A Constituição luta contra os bolsões de miséria que
envergonham o País. Diferentemente das sete Constituições
anteriores, começa com o homem. Graficamente testemunha a
primazia do homem, que foi escrita para o homem, que o homem é
seu fim e sua esperança.” Essa é a Constituição cidadã, Sr.
Presidente.

Governador, nossos valorosos servidores da área de segurança
pública nem sequer têm condições de cumprir a Constituição da
República a fim de dar garantia à sociedade relativamente ao seu
direito de ir e vir sem ser molestada, à sua integridade física, à vida, à
segurança, conforme prevê o art. 5º da Carta Maior. Sr. Presidente, é
necessário que o poder público, que a força do poder público, que o
braço forte do poder público ampare aqueles que defendem nossa
sociedade, aqueles que são diuturnamente os maiores garantidores
dos direitos e das garantias individuais, dos chamados direitos
fundamentais - como diziam os franceses, os direitos do homem.
Enquanto você que está me acompanhando pela TV Assembléia fica
dormindo durante as noites frias e as madrugadas chuvosas, bravos
policiais estão no combate ao crime, defendendo e zelando pelo sono
das famílias. Não podemos permitir que policiais civis e militares,
Bombeiros e Agentes Penitenciários, que, no exercício de suas
atividades, foram ameaçados de morte, assim como suas esposas e
seus filhos o foram, não recebam o mínimo de garantia deste Estado,
principalmente porque nossa Constituição afirma que o fim é o
homem. Estamos preocupados com esse homem, com essas famílias.
Apelo ao Governador Aécio Neves, a quem, no dia 2 de julho,
pessoalmente levei uma carta de uma Cabo da Polícia Militar que
mora na Pedreira Prado Lopes, lugar de extremo risco. Ela, que é mãe
solteira de três filhos, necessita construir sua casa para abrigar sua
família em outro Município, onde conseguiu adquirir seu terreno. É
desse problema que estou falando, Sr. Governador. Têm sido
positivas as nossas experiências, Sr. Governador, que, mesmo de
forma muito cautelosa, vem cumprindo os compromissos que
assumiu. V. Exa. me disse, naquela audiência do dia 2 de julho, que
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priorizaria o Programa Lares Geraes Segurança Pública. Por isso
apelamos que não permita que policiais e Bombeiros que hoje
ocupam moradias funcionais cujo tempo de contrato esteja vencido
retornem às suas casas de origem. Se assim o fizerem, colocarão
suas vidas e as de suas famílias em risco. Queremos cumprimentar V.
Exa., Governador, por tudo aquilo que tem feito de positivo em todas
as áreas de governo, especialmente naquela que acompanho, a de
segurança pública, por exemplo, com o Cinturão de Segurança
Pública I e II, com a integração e a recomposição dos efetivos, enfim,
com uma série de medidas no campo da prevenção social. Sr.
Governador Aécio Neves, apelamos para que priorize o Lares Geraes
Segurança Pública e dê condições dignas de moradia para aquelas
pessoas que zelam pela vida, pelo sossego e pela paz social de nosso
Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.
A Deputada Elisa Costa* - Sr. Presidente, Deputados e funcionários

da Assembléia, trabalhadores da imprensa; cumprimento,
especialmente, a Deputada Cecília Ferramenta e aproveito a
oportunidade para parabenizar o Chico Ferramenta, Prefeito eleito de
Ipatinga.

Registro aqui meu agradecimento a Governador Valadares, ao Vale
do Rio Doce, enfim, a Minas Gerais pela vitória que obtivemos nas
eleições municipais. Sinto grande alegria por ter participado da
campanha, por ter contado com a força do povo, com as forças
sociais, enfim, com as forças vivas de Valadares que viram em nossa
candidatura a possibilidade do novo. Até então nossa cidade, que tem
70 anos, não havia tido nenhuma candidata. Então se trata de uma
novidade para a cidade, que, pela primeira vez, será administrada por
uma mulher. O Município de Governador Valadares começa a passar
por uma mudança cultural importante. Minhas palavras são de
agradecimento à população, que se manifestou favorável a mudanças,
ou seja, optou por um governo democrático popular, já que pretende
ver outro jeito de governar. Diante disso, tomou para si, mais uma vez,
os destinos de Governador Valadares. Deixo aqui meus sinceros
agradecimentos a cada pessoa que apoiou, votou, participou da
campanha, dos debates, das reuniões e dos comícios e caminhou
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conosco pelas casas e ruas da cidade. Da mesma forma, agradeço
aos partidos da nossa coligação “Valadares Merece Respeito”.
Agradeço ainda ao Vice-Prefeito da minha chapa, Vereador Geremias
Brito, bem como ao Deputado Jayro Lessa, que nos deu um
importante apoio e nos escolheu para administrar Governador
Valadares. Agradeço, por fim, a todas as pessoas que participaram
ativamente desse processo eleitoral, que culminou com a vitória do
povo. Para mim, trata-se de uma vitória da transparência, do
compromisso social e popular com Valadares.

A Deputada Cecília Ferramenta (em aparte)* - Deputada Elisa
Costa, parabenizo-a pela brilhante vitória que obteve em Governador
Valadares.

Aproveito o momento para agradecer também à população de
Ipatinga, que abraçou a campanha e nos ajudou a eleger Chico
Ferramenta para Prefeito de Ipatinga, numa demonstração clara de
que o projeto que defendemos é realmente o melhor para a cidade.
Com certeza, em Valadares ocorreu o mesmo, ou seja, a população
da cidade também teve esse mesmo entendimento em relação ao
projeto apresentado por V. Exa. Parabéns, mais uma vez, Deputada
Elisa Costa! Desejo que V. Exa., que é uma Deputada brilhante,
competente e pensa com os olhos e com o coração do povo, tenha
muito sucesso e realize todos os seus sonhos. Tenho certeza de que
fará um excelente trabalho em Governador Valadares.

O Deputado Sebastião Helvécio (em aparte) - Nobre Deputada Elisa
Costa, também aproveito a oportunidade para trazer, em meu nome e
em nome do PDT, o meu abraço à sua campanha, especialmente à
sua vitória em Governador Valadares. Temos o prazer e o privilégio de
acompanhar seu trabalho na Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária e conhecemos sua visão acerca da política pública.
Assim sendo, estamos certos de que o povo de Governador Valadares
terá não apenas uma excelente Prefeita, mas uma Prefeita que sabe
que a utilização da política pública faz toda a diferença. Parabenizo-a
pela vitória e, ao mesmo tempo, desejo-lhe todo o sucesso do mundo
à frente da Prefeitura de Governador Valadares.

Se sentirmos a sua falta, a sua energia, o seu companheirismo para
decidirmos as coisas importantes na Comissão de Fiscalização
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Financeira, tenha certeza de que terei a humildade de pegar o
telefone e consultar V. Exa., cuja contribuição é inestimável em nossa
Comissão de Fiscalização Financeira. Um grande abraço e que Deus
a proteja e à sua administração.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados e Sras. Deputadas, faço também questão de fazer esse
aparte para parabenizá-la e ao povo de Governador Valadares, que
fez uma escolha democrática pensando na cidade. Foi uma escolha
muito positiva, não só de uma digna representante do nosso partido, o
PT, mas uma pessoa competente, séria, ética e honesta. É a primeira
vez que Governador Valadares terá uma mulher Prefeita. Isso também
mostra a força da mulher do Vale do Rio Doce e de Minas Gerais,
que, com certeza, fará relembrar e avançar os bons tempos do nosso
saudoso Fassarela, um Prefeito que marcou história na cidade de
Governador Valadares.

Foi uma vitória maravilhosa contra caciques políticos que lá
estiveram querendo impulsionar a outra candidatura. Mas, assim
como em Teófilo Otôni e em Betim, as mulheres do PT mostraram
toda a sua garra: nossa querida Maria José Haueisen, em Teófilo
Otôni, Maria do Carmo, em Betim, e Elisa Costa, em Governador
Valadares, valorizando o PT.

Mas, sobretudo, Deputada Elisa, é a vitória da cidade. Infelizmente,
aqui a bancada perderá a nossa querida e sempre Líder e Deputada,
mas por uma causa mais do que justa, que é o bem da cidade de
Governador Valadares, uma representante do governo Lula, agora à
frente da Prefeitura. Parabéns, de coração, Deputada.

A Deputada Elisa Costa* - Obrigada, Deputado André Quintão.
Deputado André, quero registrar que recebemos ontem a saudação do
nosso Ministro Patrus Ananias, querendo também participar desse
processo. Ele esteve conosco em Governador Valadares e nos
auxiliou nessa vitória. Para Minas Gerais e para ele, mando também
esse grande abraço, pela contribuição que nos deu em Governador
Valadares.

Quero finalizar destacando a grande responsabilidade que temos de,
junto com o povo de Valadares, conduzir agora o nosso programa de
governo para a população. Governaremos para todos, mas



108

priorizando, especialmente investindo nas políticas públicas para
aqueles e aquelas mais necessitados, para os bairros, distritos e para
a população mais sofrida do nosso Município.

Contamos também com o apoio fundamental da nossa bancada
estadual e da bancada federal. Na pessoa do Deputado Federal
Leonardo Monteiro, toda a nossa bancada federal se fez presente em
Governador Valadares. Tivemos a alegria também de ter a presença
de grande parte de nossa bancada estadual, a sua presença,
Deputados André Quintão e Padre João, e a de vários outros
Deputados que estiveram em Valadares nos apoiando.

Registro o meu agradecimento. Honrarei muito a perspectiva de
hoje, que a população registrou pelo seu voto. Quero, sim, honrar
esses compromissos com o nosso programa de governo, que foi
discutido com a população. Deputado André, foi um programa de
governo participativo. Foi ouvindo a sociedade, a população e todos
os setores sociais que construímos um programa de governo. Com
todas as forças vivas, governaremos Valadares e realizaremos as
políticas públicas para o nosso Município.

Buscaremos parcerias no governo do Estado, no governo federal do
Presidente Lula, ampliaremos os investiremos também com a
iniciativa privada para que haja um verdadeiro desenvolvimento para a
nossa cidade. Valadares passou por vários ciclos econômicos, mas
queremos que agora o ciclo econômico que se reinicia através da
industrialização promova verdadeiro desenvolvimento para todos e
preserve também o nosso meio ambiente. É isso que o Presidente
Lula está fazendo para o Brasil e que queremos fazer avançar em
Governador Valadares: gerar mais empregos, promover o
desenvolvimento pela educação. Implantaremos, sim, com o apoio do
governo Lula, a nossa universidade pública, consolidaremos a nossa
escola técnica federal e teremos desenvolvimento rural para que
também avance a nossa agricultura familiar e melhoremos a saúde.

Enfim, pretendemos construir novas moradias, ajudar muito a infra-
estrutura da nossa cidade, que precisa muito hoje do atendimento das
políticas públicas e, principalmente, da redução das desigualdades
sociais; faremos a verdadeira inclusão social implantando os nossos
programas sociais e aumentando o nosso IDH. É isso que queremos
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para Valadares, um governo a serviço do ser humano, a serviço da
população, na implantação, agora definitivamente, do nosso Suas.

Valadares está vivendo um tempo de renovação e de mudanças,
mas com responsabilidade e com compromisso popular e com as
mudanças de que a cidade precisa. A cidade tomou para si, de novo,
o seu próprio destino. É isso que é fundamental.

Quero contar com o apoio de todos os que participaram e se
somarão a esse processo para elaborarmos uma política a serviço da
maioria da população. Parabenizo, em nome da coordenação da
nossa campanha e de todos os que participaram diariamente de um
trabalho duro, a nossa coligação, o nosso Vice-Prefeito, Vereador
Jeremias Brito, os Vereadores e as Vereadoras da nossa coligação,
enfim, a todos os que colaboraram. Parabenizo os que foram eleitos e
os que não poderão estar na Câmara, mas participaram ativamente
das eleições e contribuíram. A campanha teve grande participação
popular, manifestada no dia da eleição. Deputado André, quando eu
cheguei em frente da Prefeitura, às 21h30min, e já havia sido
divulgado o resultado, havia mais de 20 mil pessoas
espontaneamente no Centro de Governador Valadares manifestando
sua alegria. Nunca vi rostos tão felizes, porque, de fato, estava na
garganta de muita gente o nosso projeto interrompido de 2004. Em
nome da memória do nosso querido Fassarela, quero agradecer essa
vitória, que é de todos, é a vitória do povo de Governador Valadares,
que dará um salto adiante no nosso governo democrático e popular.
Fico mais feliz pela presença das mulheres que estão brilhando nas
eleições em Minas Gerais e na nossa região. O PT também cresceu
em muitos Municípios, no Vale do Aço e no Vale do Rio Doce. Isso
demonstra que as políticas públicas dos Municípios, especialmente do
Presidente Lula, estão mudando a vida das pessoas hoje; está
havendo, pois, reconhecimento da população.

Agradeço a Minas Gerais, agradeço profundamente a Governador
Valadares e a todas as pessoas que participaram e apoiaram esse
processo eleitoral. Fico muito feliz com esse resultado. Sei o tamanho
da responsabilidade que temos para responder à expectativa da
nossa população. Também quero doar-me ao máximo, de maneira
desprendida, mas com muito trabalho, para garantir que a nossa
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população tenha qualidade de vida, reduzindo de fato as
desigualdades sociais, especialmente o empobrecimento.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Eu não poderia
deixar de saudar a Prefeita. Somente quem trabalhou com a
companheira Elisa sabe como ela é. Desde o início da sua campanha,
eu dizia que a população de Governador Valadares estava
escolhendo certo. E ainda brincava quando víamos o companheiro
Jayro Lessa morrer de amores por V. Exa. Esta foi uma parceria que
deu resultado: o Jayro, com o seu jeitão, sua dinâmica, e V. Exa., com
um propósito, mulher guerreira que sabe o que quer e conduzirá
Valadares para frente. Fico orgulhoso por ter participado de uma
legislatura com V. Exa. e ter presidido uma comissão da qual V. Exa.
fazia parte. Sem dúvida, vejo que, no futuro, ainda voltaremos a nos
encontrar, nós aqui e V. Exa. lá em Governador Valadares. O
companheiro Sebastião já deixou bem clara a satisfação do PDT, e
deixo a minha, particularmente, porque sou um admirador da guerreira
Elisa, sou admirador da mulher dinâmica que sabe o que quer e sabe
fazer acontecer. Parabéns, que Deus a proteja. Tenho certeza de que
V. Exa. poderá votar nesta Casa, com vários Deputados, aliás, com a
maioria e com o próprio Deputado Jayro Lessa, que, desde o primeiro
momento, acreditou nisso. Por tudo que disse há três meses, ou
melhor, há 20 anos, quando iniciei a minha vida pública como
Vereador, eu vi que o povo belo-horizontino não aceita imposição. Ou
se muda hoje a cara de uma campanha e mostra que o Sr. Márcio não
é o candidato só do Aécio ou do Pimentel, já que ele tem de ser o
candidato de todo belo-horizontino ou, se isso não acontecer, vamos
ter um ex-colega Prefeito da Capital. Aliás, já tentamos fazer isso no
governo de Minas, com o Sr. Amilcar Viana Martins, mas aí veio o
Doutor BH, e ele foi escolhido Prefeito de Belo Horizonte. No primeiro
turno, aconteceu o mesmo das eleições de agora, e o Doutor BH
elegeu-se. É lógico que a situação é diferente hoje, mas tenho certeza
absoluta de que é preciso mudar o conceito da campanha para que
ela seja vitoriosa.

Parabéns a V. Exa, que é uma guerreira.
A Deputada Elisa Costa* - Muito obrigada. Agradeço ao Deputado

Doutor Viana. Conforme o nosso lema da campanha em Valadares, a
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vitória foi com respeito. Um grande abraço, e muito obrigada a todos
que participaram. Deputado Alencarzinho, muito obrigada por suas
palavras.

Quero fazer o melhor por Valadares. A partir deste momento, estarei
profundamente envolvida com a nossa equipe de transição e, por
meio do diálogo, com a sociedade, empresários, trabalhadores, e um
diálogo com a Câmara Municipal, presente na vida e na história do
povo, buscando recursos para fazer crescer o Município que amamos.

Valadares é a cidade pela qual tenho um amor profundo, por isso
vamos dedicar todo o nosso tempo para que ela cresça e se
desenvolva. Muito obrigada.

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

1ª Fase
Abertura de Inscrições

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

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 2.922/2008, da Comissão de Direitos Humanos,
2.923 e 2.924/2008, da Comissão de Segurança Pública, e
2.925/2008, da Comissão de Política Agropecuária. Publique-se para
os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Política Agropecuária - aprovação, na 27ª Reunião Ordinária, em
23/9/2008, do Projeto de Lei nº 2.519/2008, do Deputado Paulo
Guedes; de Segurança Pública - aprovação, na 19ª Reunião
Extraordinária, em 24/9/2008, do Projeto de Lei nº 1.096/2007, do
Deputado Durval Ângelo, e dos Requerimentos nºs 2.892 a
2.894/2008, da Comissão de Direitos Humanos; de Turismo -
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aprovação, na 26ª Reunião Ordinária, em 24/9/2008, dos
Requerimentos nºs 2.884 e 2.885/2008, do Deputado Jayro Lessa, e
2.902/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e de Cultura -
aprovação, na 22ª Reunião Ordinária, em 24/9/2008, do Projeto de Lei
nº 2.667/2008, do Deputado Eros Biondini, e do Requerimento nº
2.876/2008, do Deputado Weliton Prado (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Agostinho Patrús

Filho, solicitando que o Projeto de Lei nº 2.561/2008 seja
encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que
a Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VII
do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno.

Questão de Ordem
O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, na primeira parte

da reunião, fiz um comentário da tribuna e salientei uma publicação do
jornal “Estado de Minas” no dia 27 de setembro. Ao chegar ao meu
gabinete, encontrei um ofício do Sr. Nelson Missias de Morais,
Presidente da Associação dos Magistrados Mineiros - Amagis -,
datado de 29 de setembro de 2008, o qual passo a ler. (- Lê:) “Ofício
nº 136/2008. Sr. Deputado, dirigimo-nos respeitosamente a V. Exa.
para esclarecer que o artigo intitulado “Uma Nova Ordem”, publicado
no jornal “Estado de Minas” de 27 de setembro de 2008, pg. 7,
constitui opinião isolada do subscritor, que é membro do Conselho
Deliberativo e seu Secretário, e não Secretário-Geral da Amagis. O
Conselho Deliberativo é composto por mais de 40 membros, entre
Presidente, Vice-Presidente, Suplentes e Membros Natos. As idéias
expostas no artigo não refletem o pensamento da Amagis, nem dos
membros de sua Diretoria, podemos lhe assegurar. Não é voz da
magistratura. Mantemos a fé no Legislativo, sobretudo no Estadual, e
somos testemunhas do seu empenho na causa da democracia, no
trabalho efetivo, harmonioso, sério e eficaz em favor da sociedade
mineira. Temos plena convicção de que a idéia exposta no
mencionado artigo constitui opinião pessoal e isolada do autor, não
podendo jamais ser identificada como ideologia dos membros da
Amagis, que efetivamente crêem na importância do Poder Legislativo
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e, tal como a esmagadora maioria dos constitucionalistas deste país,
sabem da importância da tripartição das funções estatais e da
necessidade de manutenção da estrutura em que se fundamenta.
Aliás, esta estrutura foi acrescida, e não suprimida, pelos Tribunais de
Contas, prova do inquestionável e relevante trabalho desenvolvido
pelo Legislativo, uma vez que o auxiliam na fiscalização. Por fim,
reiteramos nosso apreço e admiração pela nobre Casa Legislativa de
Minas Gerais e por seus dignos membros, que tanto nos orgulham e
cujas tradições engrandecem o Brasil. Em especial, agradecemos a V.
Exa. pelo apoio e dedicação com que sempre recebeu a magistratura
e a Amagis. Atenciosamente, Nelson Missias de Morais. Presidente”.
Era esse o meu comunicado. 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 8, às 9 horas, nos termos
dos editais 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.

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

2.710/2008
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a entidade Fred uma
Alternativa à Reintegração, com sede no Município de Contagem.

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 a matéria, conforme preceitua o art.
103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.710/2008 tem por escopo seja declarada de
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utilidade pública a entidade Fred uma Alternativa à Reintegração, com
sede no Município de Contagem, entidade civil sem fins lucrativos,
fundada em 2000, que tem por finalidade promover o desenvolvimento
comunitário por meio da integração social, implementando ações no
campo da assistência social, saúde, educação e cultura.

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 lhe conceder a pretendida
declaração de utilidade pública.

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

2.710/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.961/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.961/2007, de autoria do Deput ado Vanderlei

Miranda, que declara de utilidade pública a Fundação Algot Svensson,
com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.961/2007
Declara de utilidade pública a Fundação Algot Svensson, com sede

no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Fun dação Algot

Svensson, com sede no Município de Belo Horizonte.
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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 - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.262/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.262/2008, de autoria da Deput ada Cecília
Ferramenta, que dá denominação a escola estadual no Município de
Ipatinga, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.262/2008
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de

Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Engenheir o Amaro

Lanari Júnior a escola estadual localizada na Avenida Pedro Nolasco,
n° 700, Bairro Ideal, no Município de Ipatinga.

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 - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.378/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.378/2008, de autoria do Deput ado Carlos
Pimenta, que declara de utilidade pública a Associação Crepúsculo –
Arte, Saúde e Educação sem Barreiras, com sede no Município de
Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.378/2008
Declara de utilidade pública a Associação Crepúsculo – Arte, Saúde

e Educação sem Barreiras, 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

Crepúsculo – Arte, Saúde e Educação sem Barreiras, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.434/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.434/2008, de autoria do Deput ado Zezé
Perrella, que declara de utilidade pública a Associação do Clube
Recreativo Rio San de São Francisco, com sede nesse Município, 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° 2.434/2008
Declara de utilidade pública o Clube Recreativo Rio San de São

Francisco, com sede no Município de São Francisco.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Clu be Recreativo Rio

San de São Francisco, com sede no Município de São Francisco.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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2.457/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.457/2008, de autoria do Deput ado Carlin
Moura, que declara de utilidade pública a Associação Circolo Siciliano
Del Brasile, 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° 2.457/2008
Declara de utilidade pública a entidade Circolo Siciliano del Brasile –

CSB –, 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 Circolo

Siciliano del Brasile – CSB –, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.479/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.479/2008, de autoria do Deput ado Bráulio
Braz, que declara de utilidade pública a Lira Musical 1° de Maio, com
sede no Município de Leopoldina, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.479/2008
Declara de utilidade pública a entidade Lira Musical 1° de Maio, com
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sede no Município de Leopoldina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Lira Musical

1° de Maio, com sede no Município de Leopoldina.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.495/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.495/2008, de autoria do Deput ado Irani
Barbosa, que declara de utilidade pública o Instituto de Inclusão pela
Educação e Esporte – FUT Sonhos, com sede no Município de Santa
Luzia, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.495/2008
Declara de utilidade pública o Instituto de Inclusão pela Educação e

Esporte – FUT Sonhos, com sede no Município de Santa Luzia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto de Inclusão

pela Educação e Esporte – FUT Sonhos, com sede no Município de
Santa Luzia.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.555/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.555/2008, de autoria do Deput ado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Associação dos
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Produtores Artesanais do Queijo do Serro, com sede no Município do
Serro, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.555/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Artesanais

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

Produtores Artesanais de Queijo do Serro, com sede no Município do
Serro.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.560/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.560/2008, de autoria do Deput ado Wander
Borges, que declara de utilidade pública a União Esportiva Santo
Antônio, com sede no Município de Pirapora, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.560/2008
Declara de utilidade pública a União Esportiva Santo Antônio, com

sede no Município de Pirapora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Uni ão Esportiva Santo

Antônio, com sede no Município de Pirapora.
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Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.593/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.593/2008, de autoria do Deput ado Bráulio
Braz, que declara de utilidade pública a Fundação Padre Enio Martin –
Fuenio –, com sede no Município de Muriaé, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.593/2008
Declara de utilidade pública a Fundação Padre Enio Martin – Fuenio

–, com sede no Município de Muriaé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Fun dação Padre Enio

Martin – Fuenio –, com sede no Município de Muriaé.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.600/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.600/2008, de autoria do Deput ado Fábio
Avelar, que declara de utilidade pública a Associação de Artesãos e
Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Palmeiras – Arpa –, com
sede no Município de Capela Nova, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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° 2.600/2008

Declara de utilidade pública a Associação de Artesãos e Pequenos
Produtores Rurais da Comunidade Palmeiras – Arpa –, com sede no
Município de Capela Nova.

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

Artesãos e Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Palmeiras –
Arpa –, com sede no Município de Capela Nova.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.628/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.628/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá a denominação de Escola Estadual Antônio Coelho à
Escola Estadual de Ensino Médio, no Município de Ponte Nova, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.628/2008
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Ponte

Nova.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Antônio C oelho a escola

estadual de ensino médio localizada na Rua Tocantins, 60, Bairro São
Pedro, no Município de Ponte Nova.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -
Inácio Franco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.630/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.630/2008, de autoria do Deput ado Dalmo

Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Fundação Harmonia
de Artes e Conhecimentos Transcendentais, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.630/2008
Declara de utilidade pública a Fundação Harmonia de Artes e

Conhecimentos Transcendentais, com sede no Município de São
Tomé das Letras.

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

de Artes e Conhecimentos Transcendentais, com sede no Município
de São Tomé das Letras.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.634/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.634/2008, de autoria do Deput ado Rêmolo
Aloise, que declara de utilidade pública o Vila Nova Futebol Clube,
com sede no Município de Carmo do Rio Claro, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.634/2008
Declara de utilidade pública o Vila Nova Futebol Clube, com sede no

Município de Carmo do Rio Claro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Vila Nova Futebol

Clube, com sede no Município de Carmo do Rio Claro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.638/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.638/2008, de autoria do Deput ado Wander
Borges, que declara de utilidade pública a Organização Não
Governamental Elo, 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° 2.638/2008
Declara de utilidade pública a Organização Não Governamental Elo,

com sede no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Org anização Não

Governamental Elo, com sede no Município de Sabará.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.645/2008
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.645/2008, de autoria do Deput ado Fahim

Sawan, que declara de utilidade pública a Associação dos Produtores
Rurais do Baixadão, no Município de Santa Rosa da Serra, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

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

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

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

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 7/10/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.

Gilberto de Andrade Faria, ocorrido em 1º/10/2008, em Belo
Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/10/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Questão de ordem - Correspondência: Ofícios - 2ª
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei nºs 2.805 a 2.815/2008 - Requerimentos nºs 2.926 a 2.934/2008 -
Requerimento da Deputada Ana Maria Resende - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Transporte e de Administração
Pública e do Deputado Gilberto Abramo - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Sávio Souza Cruz, Carlos Mosconi e Padre
João - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Decisão da Presidência; denúncia; Parecer nº 5.003/2008 -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimento da Deputada Ana Maria Resende;
deferimento - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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 -
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 -
Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz
- Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -
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Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado -
Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h14min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Ana Maria Resende, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
O Sr. Presidente - A Presidência informa, com muito pesar, o

falecimento de Homero Santos, ocorrido no dia 5 de outubro. Homero
Santos nasceu em Uberlândia em 29 de janeiro de 1930 e foi
Vereador em Uberlândia de 1954 a 1962, Deputado Estadual de 1963
a 1970 e Presidente desta Casa em 1970. Foi também Deputado
Federal de 1971 a 1988 e Ministro do Tribunal de Contas da União a
partir de 1988, tendo exercido a Presidência do TCU no biênio 1997-
1998. À família apresentamos, em nome da Casa, nossas
condolências.

Questão de Ordem
O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, talvez eu esteja

fazendo isto com certo atraso, por não ter observado se foi ou não
feito, pela manhã, tal registro. É o registro de nossos sentimentos pela
morte da mãe do nosso colega e companheiro de partido nesta Casa
Deputado Sávio Souza Cruz. Ficam aqui registrados, se já não foram;
e, se já, ficam mais uma vez registrados. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência comunica ao colega que já foi
registrado, aliás lido em ata há poucos instantes. Fica novamente
registrada a manifestação de sentimento e solidariedade cristã do
Deputado Vanderlei Miranda.

Correspondência
- A Deputada Gláucia Brandão, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:
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OFÍCIOS
Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão,

prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 2.700/2008, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 2.700/2008.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 1.784/2007, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 1.784/2007.)

Do Sr. Nelson Missias de Morais, Presidente da Associação dos
Magistrados Mineiros - Amagis -, esclarecendo que o artigo intitulado
“Uma nova ordem”, publicado no jornal “Estado de Minas” de
27/9/2008, constitui opinião isolada de seu autor, o Juiz Michel Curi, e
não reflete, portanto, o pensamento da Amagis. ( - À Comissão de
Administração Pública.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.805/2008
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Esperança e

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

Beneficente Esperança e Vida, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de outubro de 2008.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A Associação Beneficente Esperança e Vida é uma

sociedade civil, sem fins lucrativos, que desenvolve importante
trabalho de assistência a pessoas carentes, de fins culturais, sociais,
esportivos e relativo à prática do lazer e ao turismo. A sua diretoria é
constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem
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atividades voluntárias. A Associação Beneficente Esperança e Vida
está em funcionamento há mais de 11 anos.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.806/2008
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Liberdade e

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

Beneficente Liberdade e Amor - Abla -, com sede no Município de
Cássia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de outubro de 2008.
Domingos Sávio
Justificação: A Associação Beneficente Liberdade e Amor - Abla -,

com sede no Município de Cássia, é uma entidade civil sem fins
lucrativos. Tem entre suas finalidades auxiliar na promoção do bem-
estar da comunidade cassiense, para tanto oferecendo assistência às
crianças e aos adolescentes de modo a integrá-los na sociedade.
Ademais, está em pleno funcionamento há mais de um ano, e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo
exercício de suas funções. Visto que a entidade desenvolve um
trabalho social, torna-se justa a sua declaração de utilidade pública
estadual.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
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 2.807/2008
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente do Ribeiro de

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

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de outubro de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: A Associação Beneficente do Ribeiro de Abreu - Abra -,

fundada em 18/10/2001, é uma entidade filantrópica, beneficente e
sem fins lucrativos. Seu objetivo é amparar, reabilitar e promover em
todo território nacional crianças carentes, destituídas de recursos ou
em situação de risco, junto à família e à comunidade.

Os membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas
idôneas e não são remunerados pelo exercício de suas funções.
Desde a sua fundação, vêm cumprindo fielmente suas finalidades
estatutárias, prestando relevantes serviços à comunidade.

Isto posto, a entidade espera, com o título de utilidade pública, firmar
parcerias com órgãos do Estado, para as finalidades propostas.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.808/2008
Altera a Lei nº 14.171, de 15 de janeiro de 2002, que cria o Instituto

de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene - e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 14.171, de 15 de janeiro de 2002, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º - (...)
V - o Município de Coluna, integrante da Microrregião de Guanhães,

pertencente à Mesorregião do Vale do Rio Doce.
Parágrafo único - O disposto nos incisos I, II, III, IV e V será apurado

de acordo com o mapa elaborado pelo Instituto de Geociências
Aplicadas – IGA.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de outubro de 2008.
Irani Barbosa
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Justificação: As Superintendências de Desenvolvimento do
Amazonas e do Nordeste (Sudam e Sudene), órgãos integrantes da
estrutura administrativa do governo federal, foram criadas a partir da
necessidade de as áreas mais carentes do País receberem um
tratamento diferenciado e disporem de uma política específica de
desenvolvimento regional. Até hoje, os recursos administrados pela
Sudene e pela Sudam são de grande importância para os Municípios
integrantes das suas jurisdições e respondem por grande parte das
oportunidades de desenvolvimento ali geradas.

No que diz respeito à Sudene, algumas considerações devem ser
feitas. O conceito de Nordeste possui duas dimensões, nem sempre
coincidentes. A primeira, de Nordeste como macrorregião do IBGE,
ganha definição como divisão administrativa para coleta e
consolidação de dados estatísticos. A segunda, do Nordeste como
região para planejamento e de identidade socioeconômica, é definida
como lugar de políticas públicas, sobretudo as de combate às
disparidades regionais e sociais.

A respeito da segunda dimensão, isto é, considerando-se o
Nordeste como espaço de políticas públicas, deve-se a ele reportar
como região onde se concentra o fenômeno das secas e dos seus
efeitos sociais.

Em 2002, foi criado, por meio da Lei nº 14.171, de 15/1/2002, o
Idene, em substituição às antigas Comissão de Desenvolvimento do
Vale do Jequitinhonha - Codevale - e Superintendência de
Desenvolvimento do Norte de Minas - Sudenor. Tem como Municípios
integrantes da área de sua abrangência aqueles pertencentes às
Mesorregiões Norte de Minas e Mucuri, os demais Municípios
integrantes das bacias hidrográficas dos Rios Jequitinhonha e São
Mateus, além dos Municípios da Microrregião de Curvelo, pertencente
à Mesorregião Central Mineira. Esse novo organismo, por meio de sua
lei de criação, estendeu a atuação do Estado a 22 comunidades que
não eram abrangidas pela Sudene.

Em 2003, foi criada, por meio da Lei Delegada nº 61, de 29/1/2003,
a Secretaria de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas Gerais,
vinculada diretamente ao Gabinete da Governadoria do Estado. Trata-
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se de um órgão que tem por objetivo a promoção e o desenvolvimento
social e econômico dessas áreas, por meio de políticas públicas que
incluem a parceria com organismos federais como a Sudene.

Nesse contexto, causou espécie a não-inclusão do Município de
Coluna, integrante da Microrregião de Guanhães, na área de
abrangência da nova Secretaria e do próprio Idene. Essa comunidade
apresenta características bastante semelhantes às daqueles
Municípios assistidos pelos órgãos estaduais de desenvolvimento
regional, como se observa pelos dados a seguir:

Coluna - MG
a) Localização: compõe a Microrregião de Guanhães, faz parte da

Mesorregião do Vale do Rio Doce, está no ponto limítrofe da
Mesorregião do Vale do Rio Doce com a Mesorregião do Vale do
Jequitinhonha;

b) Área: 348km² - IBGE-2007;
c) População: 9.281 - IBGE-2007;
d) Densidade: 26,7 hab/km² - IBGE-2005;
e) Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M: 0,656 -

Ipea-2008;
f) Produto Interno Bruto: R$25.482,00 - IBGE-2005;
g) Fundo de Participação dos Municípios - FPM: R$ 3.154.948,07 -

IBGE-2005;
h) Serviços de saúde: possui dois estabelecimentos públicos de

saúde, com 43 leitos hospitalares - IBGE-2005;
i) Escolaridade: ensino fundamental - 1.925 matrículas; ensino

médio - 222 matrículas - IBGE-2007.
Como se observa, Coluna é um Município de precárias condições de

propulsão socioeconômica. O seu IDH é bem próximo aos
encontrados nos Municípios atendidos pela Secretaria Extraordinária,
por vezes pior. Da análise dos dados de Desenvolvimento Humano de
2008, tem-se que o IDH no País foi de 0,757 (quanto mais próximo de
um, maior o grau de desenvolvimento). Nesta mesma série, Minas
Gerais encontrava-se acima da média nacional, com IDH de 0,766.
Mas, na análise dos dados mineiros, encontraram-se grandes
disparidades regionais, como ocorre na região em estudo, onde os
índices do IDH giram em torno de 0,600, abaixo da média do Estado e
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ainda longe da nacional.
A região de interesse se aproxima mais daquela definida como de

abrangência da Secretaria Extraordinária e do Idene. Mas, apesar das
diversidades encontradas e da situação adversa de hoje, há que se
falar das potencialidades existentes na região, o que a torna
extremamente viável à implementação de políticas públicas de
desenvolvimento regional, que, por meio de medidas de planejamento
e gestão competente dos recursos naturais e humanos, irão, com
certeza, mudar a realidade atual, transformando sensivelmente os
índices socioeconômicos atuais do Município de Coluna.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.809/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados - Apac -, com sede no Município de Barbacena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no
Município de Barbacena.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de outubro de 2008.
Lafayette de Andrada
Justificação: A Associação de Proteção e Assistência aos

Condenados – Apac – é uma entidade sem fins lucrativos e
devidamente registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, em Barbacena. Tem como objetivo primordial auxiliar as
autoridades dos Poderes Judiciário e Executivo em todas as tarefas
ligadas à readaptação dos sentenciados e presidiários por meio da
assistência à saúde, educação, reintegração social e espiritual.
Conforme atestado anexo, a entidade funciona há mais de um ano, e
sua diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas.

Solicito, portanto, dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Segurança Pública, para deliberação, nos termos do
art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N° 2.810/2008
Dá denominação ao trecho da rodovia que liga o Município de Divisa

Nova ao Município de Botelhos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica denominada Rodovia Deputado Agostinho Patrús o

trecho da LMG-880 que liga o Município de Divisa Nova ao Município
de Botelhos.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de outubro de 2008.
Inácio Franco
Justificação: O Deputado Agostinho Patrús, homem público de todos

conhecido por seus relevantes atos praticados no cenário político
mineiro, nasceu em Belo Horizonte em 24/9/39. Médico por formação
e político por convicção, destacou-se em sua carreira no Poder
Legislativo, no qual permaneceu por seis legislaturas consecutivas
(1983 a 2007).

No Poder Executivo exerceu com maestria as funções de Secretário
de Estado da Casa Civil (1997-98), no governo Eduardo Azeredo;
Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas (2003-2006),
no governo Aécio Neves, quando contribuiu para a implementação de
programas como o ProMG, Proacesso, readequação do Expominas e
construção da Linha Verde. Foi Presidente do Colégio de Secretários
de Transportes, que integra todos os Estados brasileiros, sendo
reeleito. Ocupou, também, o cargo de Diretor Vice-Presidente da
Cemig, até o seu falecimento em 24/2/2008.

Desta maneira, não envidou esforços para a construção da estrada
que liga os Municípios de Divisa Nova a Botelhos, a qual já se
encontra em fase final, sendo um dos principais responsáveis pela sua
efetivação.

Por esta razão, entendemos merecida a homenagem que ora se
propõe, para que o trecho da LMG - 880 que liga referidos Municípios
receba o seu nome, perpetuando assim um pequeno feito entre as
suas grandes realizações.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.811/2008
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Lar Bom

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

Beneficente Lar Bom Samaritano, com sede no Município de São
Lourenço.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de outubro de 2008.
Neider Moreira
Justificação: A Associação Beneficente Lar Bom Samaritano, atende

a todos os requisitos da Lei nº 15.430, de 2005. Com sede no
Município de São Lourenço, a entidade tem como objetivos e
finalidades estatutárias promover o desenvolvimento de atividades
sociais, culturais e religiosas.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação
dos meus nobres pares.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.812/2008
Declara de utilidade pública o Grupo Afro Ganga Zumba, com sede

no Município de Ponte Nova.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Afro Ganga

Zumba, com sede no Município de Ponte Nova.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de outubro de 2008.
Padre João
Justificação: Associação beneficente, sem fins lucrativos, fundada

em 13/2/88, o Grupo Afro Ganga Zumba tem por finalidade a
congregação de grupos que desenvolvem atividades sobre a raça
negra, defendendo os seus interesses e prestando-lhes assistência
jurídica, social e cultural, despertando e mobilizando a população e as
instituições para os problemas da discriminação social. Promove ainda
eventos, manifestações culturais e folclóricas, sobretudo aquelas
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ligadas à raça negra.
O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-

se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas
na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.813/2008
Declara de utilidade pública o Congado Marujos de Nossa Senhora

do Rosário e Santa Efigênia, com sede no Município de Congonhas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Congado Marujos de

Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia, com sede no Município
de Congonhas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de outubro de 2008.
Padre João
Justificação: Associação beneficente sem fins lucrativos, fundada

em 5/4/74, o Congado Marujos de Nossa Senhora do Rosário e Santa
Efigênia tem por finalidade difundir e preservar as manifestações do
folclore afro-brasileiro, incentivando o culto e a devoção a Nossa
Senhora do Rosário e Santa Efigênia, por meio de apresentações e da
promoção de seminários, palestras, eventos e cursos. A associação
zela pela saúde da gestante, da criança e do idoso, viabilizando a
organização de creche, asilo e de uma pequena farmácia para atender
as famílias. Promove ainda o combate a fome e a pobreza, além de
ações que objetivam a preservação do meio ambiente.

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

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.814/2008
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Altera o art. 1º da Lei nº 9.401, de 18 de dezembro de 1986, que
autoriza o Poder Executivo a reduzir a jornada de trabalho de
servidores públicos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O “caput” do art. 1º da Lei nº 9.401, de 18 de dezembro de

1986, fica acrescido da expressão “e militares estaduais”, após o
termo “públicos”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de outubro de 2008.
Sargento Rodrigues
Justificação: A finalidade deste projeto é, em observância aos

princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da
legalidade, do ato administrativo e da isonomia, garantir aos militares
do Estado o direito de redução para 20 horas semanais da jornada de
trabalho do responsável legal por excepcional em tratamento
especializado.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, em interpretação
restritiva, têm entendido que os militares estaduais não são
alcançados pelos benefícios da Lei nº 9.401, de 18/12/86.

Vale ressaltar que reiteradas são as decisões judiciais em prol dos
militares, sob a fundamentação de que a própria lei não fez nenhuma
distinção e de que o art. 1º do Decreto nº 27.471, de 1987, ao
empregar a expressão “qualquer categoria”, não olvidou a situação
dos militares.

Desta forma, não se pode conceber que os militares sejam excluídos
da proteção aos direitos fundamentais conferidos aos demais
servidores públicos. Sequer é concebível manter a redação da lei
como se encontra, visto que promove esta controvérsia, pois, segundo
os comandos das instituições militares, não há previsão legal para se
conceder tal benefício.

O que merece nossa atenção é o fato de que o servidor público
militar possui os mesmos direitos do servidor público civil, salvo em
relação aos aspectos peculiares.

À luz do inciso III do art. 1º e do “caput” do art. 5º da Constituição
Federal, foi elaborada esta proposição, cabendo, neste caso, ao
Legislativo corrigir aquela injustiça.
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Para tanto, contamos com a compreensão e apoio de nossos
ilustres pares.

- 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 2.815/2008
Declara de utilidade pública o Instituto Recibrás, com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Recibrás, com

sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de outubro de 2008.
Vanderlei Miranda
Justificação: O Instituto Recibrás, com sede no Município de Belo

Horizonte, é uma entidade não governamental sem fins lucrativos,
criada em 13/7/2007, com a finalidade de promover e defender os
direitos da criança e do adolescente, propiciando o desenvolvimento e
posterior independência e dignidade desses cidadãos.

Pretende-se, com este projeto, assegurar ao Instituto melhores
condições para o desenvolvimento das suas atividades e, uma vez
que a entidade atende aos requisitos da Lei nº 1.972, de 1998,
esperamos, contar com o apoio de nossos pares para a aprovação
deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
Nº 2.926/2008, do Deputado Hely Tarqüínio, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a comunidade de Presidente
Olegário pela comemoração dos 70 anos de emancipação desse
Município.

Nº 2.927/2008, do Deputado Hely Tarqüínio, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Varjão de
Minas pela comemoração dos 13 anos de emancipação desse
Município.
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Nº 2.928/2008, do Deputado Hely Tarqüínio, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de João
Pinheiro pela comemoração dos 135 anos de emancipação desse
Município.

Nº 2.929/2008, do Deputado Hely Tarqüínio, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Serra do
Salitre pela comemoração dos 55 anos de emancipação desse
Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.930/2008, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Antônio Carlos de
Oliveira Bispo por sua posse como Desembargador do Tribunal de
Justiça.

Nº 2.931/2008, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Tibúrcio Marques
Rodrigues por sua posse como Desembargador do Tribunal de
Justiça.

Nº 2.932/2008, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Tiago Pinto por sua
posse como Desembargador do Tribunal de Justiça. (- Distribuídos à
Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.933/2008, do Deputado Weliton Prado, em que pleiteia sejam
solicitadas à Secretária de Educação providências com vistas a que a
Escola Estadual Américo Renê Giannetti, em Uberlândia, volte a
oferecer educação profissional técnica de nível médio articulada com
o ensino médio. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.934/2008, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que
solicita seja encaminhada à Secretaria de Planejamento e Gestão
cópia das notas taquigráficas da reunião dessa Comissão em
18/9/2008, com vistas à adoção de medidas para impedir a ação de
representantes de instituições financeiras e agiotas, nas dependências
de órgãos públicos, com o propósito de desfiliar os servidores de suas
entidades de classe, visando a criar margem consignável para os
empréstimos que lhes oferecem.

- É também encaminhado à Mesa requerimento da Deputada Ana
Maria Resende.

Comunicações
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- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões
de Transporte e de Administração Pública e do Deputado Gilberto
Abramo.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sávio Souza Cruz.
O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, vencido o primeiro turno das eleições e ultrapassado
esse episódio, digamos assim, mais agudo da minha vida pessoal, e o
qual foi mencionado recentemente, venho a esta tribuna - se não me
engano, pela primeira vez nesta legislatura - justamente para fazer
uma análise do processo eleitoral. O recado das urnas, Sr. Presidente,
parece-me claro. O primeiro é que, no mundo de hoje, a cidadania, a
independência, a liberdade não podem conviver com o ressurgimento
de uma espécie de mandonismo, coronelismo, caciquismo pós-
moderno. O resultado das eleições de Belo Horizonte mostra-se
emblemático nesse sentido. Dois líderes políticos, inegavelmente duas
grandes lideranças, dois governantes muito bem avaliados acharam
possível subtrair do povo o direito inalienável de escolher seu Prefeito.
Isso com grande controle exercido sobre os meios de comunicação,
controle exercido a peso, com o uso abusivo da publicidade oficial,
transformada em instrumento novo de censura, censura mais eficaz
que a dos canhões no tempo da ditadura. Acreditaram que, com o
exercício dessa censura, com o controle dos meios de comunicação,
com a cooptação de toda e qualquer espécie, sem limite dos seus
meios, das agremiações partidárias, poderiam inventar uma
candidatura que servisse não ao povo de Belo Horizonte, não à cidade
de Belo Horizonte, não à cidadania, mas que servisse, única e
exclusivamente, ao interesse político e pessoal desses dois líderes.

Vencido o primeiro turno, a análise que se faz das eleições em Belo
Horizonte deixa claro, evidente, límpido, remansoso, o recado do povo
da Capital de Minas. O povo da Capital de Minas, Deputadas e
Deputados, mostrou-se à altura das tradições libertárias deste Estado.
O povo da Capital de Minas, deste Estado inconfidente, deste Estado
que a história fez guardião perpétuo da alma cívica da Nação, disse
não ao “neocaciquismo”, disse não ao mandonismo, disse não ao
coronelismo dos palácios de governo. E o povo de Minas Gerais, da
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Capital inconfidente, vai dar um recado ainda maior, ainda mais claro
no segundo turno.

Sr. Prefeito, até acreditamos que o senhor pode ser um bom
Prefeito; Sr. Governador, até acreditamos que o senhor é um bom
Governador. Mas, Sr. Prefeito, Sr. Governador, não me tomem o
sagrado direito de escolher o meu governante. Quando o escolhi
Prefeito, quando o escolhi Governador, não lhes dei o direito de
escolher por mim os seus sucessores. Da mesma forma que eu o
escolhi, quero continuar, eu mesmo, povo de Minas, povo de Belo
Horizonte, escolhendo o seu sucessor, o seguinte, os próximos, e
todos na sucessão que se espera não seja interrompida, porque essa
interrupção significaria a interrupção do processo democrático, o que
todos nós abominaríamos. Esse foi o grande recado das urnas, o
grande recado que o povo de Belo Horizonte deu a dois governantes
embevecidos pela popularidade, dois governantes delirantes,
convictos de que o poder que têm é ilimitado e que invade, até
mesmo, as consciências da gente de Minas. O povo de Minas disse
“não”. E o povo de Minas dirá “não” com mais eloqüência, em mais
alto tom, no segundo turno. Não importa se alguém é ou não bem
avaliado, se um governante é ou não aceito pela população. O que a
população não aceita de governante bem ou mal avaliado é que
interfira no seu direito sagrado de continuar escolhendo o seus
governantes. Isso ficou claro, restou demonstrado aqui, em Belo
Horizonte. Já havíamos previsto isso, Deputado Délio. Quantas vezes
conversamos sobre isso! V. Exa., como eu, foi vítima desse processo
de mandonismo, de cooptação inadequada, inconfessável dos
partidos em Minas Gerais, um processo de construção de uma
candidatura que ofende a história política de Minas Gerais, de
cooptação a soldo de partidos e de lideranças de pequena dimensão.
Mas o povo, sábio, ao longo do processo foi descortinando a verdade.
Atrás dessa construção do “marketing”, o povo percebeu ser perigosa
essa história de um Prefeito muito bonzinho, despreocupado com
questões partidárias menores, de um Governador muito bonzinho,
muito patriota, despreocupado com questões políticas menores, que
resolveram se juntar por puro patriotismo, por amor a Belo Horizonte,
para indicar um único cidadão, um único homem capaz de dar
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prosseguimento às suas grandes administrações. Esse único homem,
esse único cidadão capaz de estar à altura dessa tarefa, pasmem,
senhoras e senhores, é um desconhecido da cidade, alguém de quem
Belo Horizonte jamais ouvira falar, a não ser nos noticiários de
mensalão, de cooptação, de corrupção, de fraude, de financiamento
inadequado de campanhas, nas páginas policiais muito mais do que
nas páginas políticas. Era só esse o conhecimento que se tinha a
respeito desse cidadão que se quis enfiar goela abaixo da população
de Belo Horizonte. Mas o povo de Minas deixou claro o seu recado.
Este Estado não transige quando o assunto é liberdade! Não abre
mão quando o assunto é democracia! E não o faz porque essa é a
nossa história, a nossa gênese e a nossa vocação. O recado,
Deputado Dalmo, foi além de Belo Horizonte. Onde o neocaciquismo,
o neomandonismo, o neocoronelismo resolveram passear, o recado
da urna foi: “Gostamos do senhor, mas, no meu voto, mando eu;
continuarei mandando no meu voto, Sr. Governador de Minas”. Em
Betim, o recado foi claro: “Não, Governador; não para o senhor”. Em
Contagem, a resposta também foi: “Não, Governador. Invertemos o
jogo, colocamos a sua adversária na frente para o segundo turno". Em
Varginha, o povo também disse: “Aqui também não, Governador;
tchau para o senhor!”. Em Barbacena, as pessoas disseram: “Não,
Governador; faremos o contrário do que nos manda”. Em Juiz de
Fora, disseram também: “Não, Governador”. Não adianta vir montado
em jumento, passeando em jegue, pois, em Valadares, o povo
também disse: “Não, Governador; faremos aqui o contrário do que o
senhor manda, porque o meu voto continua sendo meu!”. Não pára
por aí. Na terra de Tancredo, São João del-Rei, o povo disse: “Não,
Sr. Governador; votamos no senhor, mas votaremos em quem
queremos, e não em quem o senhor manda”. Em Cláudio, na terra do
Governador, da sua fazenda, a resposta foi a mesma: “Não!”.
Companheiro Deputado Getúlio Neiva, em Teófilo Otôni, onde V. Exa.
tinha grande frente, infelizmente o Governador pediu a seu favor e o
derrotou. A população disse: “Não, votaremos em Maria José, não
contra Getúlio Neiva, mas contra o mandonismo, contra o
coronelismo, contra o caciquismo tardio”.

E não pára por aí. Vamos ao Triângulo, a Uberaba. A população do
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Triângulo disse: “Não, Governador, não votaremos naquele em que o
senhor nos manda votar. Votaremos conforme nossa consciência nos
impõe”. Vamos a Juiz de Fora. Governador, seu candidato até
competirá no segundo turno, mas em pé de desigualdade tão grande,
que é digno de pena. E esse recado estendeu-se Minas afora, de
Norte a Sul, de Leste a Oeste e pelo Triângulo, Mata, Vertentes,
Noroeste, Norte, Jequitinhonha e assim por diante.

Que recado duro! Mas não poderia ser outro o recado das Minas
Gerais; não poderia ser outra a leitura pelo povo de Minas desse
processo. O povo mineiro está historicamente, para sempre vinculado
à liberdade. Não queira, quem quer que seja, qualquer governante,
por mais bem avaliado que esteja, pensar que poderá subtrair do povo
de Minas seu compromisso com a independência e com a liberdade. E
o recado continuou em Ituiutaba, ou melhor, por Minas Gerais afora.

O Governador Tancredo Neves dizia que a força dos palácios
impunha-se naqueles pequenos Municípios que ele chamou de
grotões. Hoje vemos o partido do Governador transformar-se num
partido dos grotões, num partido que poderá imperar apenas onde
prevalecer o mandonismo, onde a liberdade não tiver espaço para
prosperar em razão da força do Executivo municipal, da pressão e da
censura dos jornais e dos demais meios de comunicação.

Que recado duro! Recado duro ao governo, recado duro ao Prefeito,
mas recado duro também a nós, desta Casa, minhas colegas
Deputadas e meus colegas Deputados. O recado veio informar-nos
que o povo não nos quer submissos, porque ele também não é; que o
povo não nos aceita de joelhos, porque também não aceita ficar de
joelhos, o povo não aceita mais uma Assembléia homologativa, que
faça apenas o “sim, senhor” ao imperador de Minas. O recado é
também para nós, colegas Deputadas, colegas Deputados. Reflitamos
sobre o recado das urnas, que é claro. Só não o entenderá quem não
quiser ver a verdade. Estejamos à altura do legado daqueles que nos
antecederam, estejamos à altura da terra inconfidente, estejamos à
altura do povo de Minas. Muito obrigado.

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

parlamentares, ainda que estejamos sob a ressaca do processo



143

eleitoral do último domingo, gostaria de trazer para a tribuna desta
Casa a comemoração dos 20 anos da Constituição brasileira, que
ocorreu exatamente no último dia 5, quando aconteceram as eleições.
Essa data, que é extremamente importante, deve ser lembrada por
esta Casa.

Fiz parte da Constituinte. Com muita honra e orgulho, representei o
povo mineiro no Congresso Nacional. Portanto, queria trazer para esta
Casa a referência a essa comemoração tão importante para o nosso
país.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, há 20 anos
vivíamos, no Brasil, uma situação inusitada. Estávamos saindo de um
processo ditatorial e iniciávamos a caminhada para a democracia. O
povo exigia uma nação livre, democrática. Essa posição só seria
consolidada por meio de um grande processo que envolvesse a
participação de toda a sociedade brasileira. E isso só ocorreria com a
Constituição, que foi elaborada naquela oportunidade. Sofremos um
trauma com a morte do Presidente Tancredo Neves, e o Presidente
Sarney assumiu a Presidência. O Congresso Nacional não abriu mão
da elaboração da Constituição, que trouxe grandes avanços, hoje
reconhecidos pela população brasileira, apesar de serem apontadas
também algumas falhas. Todavia, considerando-se a Constituição
como um todo, essas falhas não a macularam, não a empobreceram.

Sr. Presidente, lembro-me de que houve uma data para se iniciar a
elaboração da Constituição, mas não houve data para terminá-la. Era
grande a ansiedade da população brasileira. Tudo aconteceu como
um tiro no escuro, de forma meio desorganizada, sem uma
programação definida. Não se sabia de que forma o trabalho seria
desenvolvido, de que maneira a população participaria, nem como os
temas seriam divididos. O começo foi um pouco atribulado, mas,
felizmente, o comando dos trabalhos estava nas mãos do Presidente
Ulisses Guimarães, um gigante que agia de forma patriótica. Possuía
grande sabedoria e experiência, além de liderança política e moral
incontestável sobre todos os constituintes, enfim, sobre todo o País.
Então, ele soube conduzir o processo com firmeza, determinação e
muita sensibilidade, ou seja, não fez imposições de cima para baixo,
não lançou mão do autoritarismo, sempre conversava com os
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constituintes. Enfim, fez tudo da melhor maneira possível.
No início, os trabalhos da Constituinte foram divididos em

subcomissões setoriais. Acontece, porém, que a divisão dessa forma
resultaria num número exagerado de subcomissões, pois eram muitos
os aspectos setoriais. Então, mais de um setor foi incluído em uma
subcomissão. Na subcomissão da saúde, da qual eu fazia parte,
incluíam-se também as áreas do meio ambiente e da previdência
social. Às vezes, os assuntos não tinham muita ligação, mas estavam
incluídos na mesma subcomissão. Os parlamentares tinham a
liberdade de escolher a subcomissão da qual pretendiam participar.
Se houvesse dúvida, o Presidente resolvia o problema, indicava para
onde o parlamentar deveria ir. Para minha honra, fui escolhido para
ser sub-relator da comissão que envolvia as áreas da saúde, do meio
ambiente e da previdência social. Logo deparei com um trabalho
gigantesco e imaginei até que não fosse dar conta, já que havia um
prazo para desenvolvê-lo.

Como seria esse desenvolvimento? Seria por meio de trabalhos
internos das subcomissões, onde tínhamos por volta de 40 a 50
parlamentares. Realizávamos esse trabalho nas três áreas.
Contávamos com a assessoria do Congresso Nacional. Realizamos
inúmeras audiências públicas no Congresso Nacional e pelo Brasil
afora para discutir as questões referentes às áreas de saúde,
previdência social e meio ambiente.

Na área da Previdência Social, desde o início chegamos ao
consenso de que faríamos um trabalho preliminar para que
posteriormente a comissão temática, de sistematização, mais à frente,
e, depois, o Plenário fizessem um trabalho com maior profundidade
sobre a Previdência Social. Naquele momento, na realidade, caberia
uma grande reforma da Previdência Social, que naturalmente uma
subcomissão não tinha condições, tempo material nem pessoal para
levar adiante essa tarefa.

Fizemos uma avaliação muito bem-feita da Previdência Social. Aqui
quero salientar o trabalho do então assessor do Congresso Nacional,
hoje Deputado Federal Custódio Mattos, que teve participação
importantíssima nesse trabalho de avaliação da Previdência Social.

Realizamos também um trabalho na área do meio ambiente. No
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Brasil, pela primeira vez, considerou-se este um assunto da maior
importância, que merecia um texto constitucional que tratasse dele.
Realizamos várias audiências públicas. Fizemos algumas viagens
pelo Brasil. Tivemos reuniões no Mato Grosso, no Pantanal, na
Assembléia Legislativa do Mato Grosso, em Cuiabá, e depois no Mato
Grosso do Sul, em Campo Grande. Fizemos reuniões até no próprio
Pantanal. Visitamos uma cidade no interior do Mato Grosso onde
havia uma mina de mercúrio com uma extração de ouro, com a
poluição do mercúrio acabando com a vida nessa lagoa. Foi uma
coisa muito marcante para nós. Sr. Presidente, depois visitamos uma
área de preservação ambiental dos índios caiçaras no Estado de São
Paulo. Posteriormente, em Angra dos Reis, visitamos a usina de
energia nuclear, quando ficamos muito preocupados com o que vimos.
Enfim, foram coisas que enriqueceram muito o nosso trabalho. Quero
salientar que nessa área o Deputado Federal Fábio Feldman, de São
Paulo, especialista em meio ambiente, teve um papel importantíssimo.
Conseguimos fazer um relatório que atendeu plenamente as
necessidades do País naquele momento no que diz respeito ao meio
ambiente. Isso considerando que estávamos apenas começando o
trabalho, que naturalmente depois se engrandeceu muito, com todas
as variáveis e diferenças que o Brasil vive até hoje nesse setor. Sr.
Presidente, na área da saúde tivemos um ponto alto dessa
subcomissão, porque o trabalho foi extenuante. Não saíamos de
Brasília, onde passamos todo esse período sem sair sequer um final
de semana de lá. As reuniões se estendiam pelos finais de semana e
pelas noites afora. As audiências públicas eram intermináveis e
envolviam todos os setores de saúde do Brasil. Houve audiências
públicas fora de Brasília. No caso da área de saúde, tivemos a
vantagem de o movimento sanitário do Brasil já vir crescendo, em
uma avaliação bastante interiorizada e com posições já bem
estudadas e avaliadas. Portanto, isso facilitou o caminho a ser tomado
na Constituição. Na área da saúde, sabíamos praticamente o que o
Brasil queria. O Brasil, até aquele momento, não tinha política de
saúde nenhuma que pudesse ser considerada como tal. Isso não
existia naquela ocasião. Passou a existir com a criação do SUS, na
Constituinte. O trabalho foi extremamente positivo e começou a dar



146

forma ao SUS. As subcomissões deram rumo à Constituição porque o
tema, o conteúdo aprovado lá é que definiu a direção a ser tomada. E,
como não poderia deixar de ser, Sr. Presidente, isso suscitou uma
reação contrária por parte dos mais conservadores, que não
acreditaram que a Constituição pudesse caminhar nesse sentido e
queriam manter o País na mesma situação em que se encontrava,
sem aceitar nenhum tipo de reforma ou mudança mais efetiva.
Ocorreu, então, o surgimento de uma força política poderosa e
extremamente expressiva, o Centrão, do qual todos se lembram. Foi a
união de um grupo forte de parlamentares do Brasil inteiro, sob a
liderança do Deputado Roberto Cardoso Alves, de São Paulo, e
outros, que naturalmente queriam antepor-se aos avanços que o
Brasil precisava nas áreas de saúde, educação, meio ambiente,
economia e outras. Isso foi caminhando. Depois, tivemos a Comissão
de Sistematização, composta por todos os relatores e sub-relatores e
chefiada pelo Senador Afonso Arinos, grande liderança política
mineira, mas Senador pelo Rio de Janeiro, que desempenhou um
papel muito sábio na condução do processo nessa fase, liderando
com extrema eficiência, competência e sensibilidade, o que facilitou
demais o trabalho naquela oportunidade, quando começava a ser
mais difícil e complicado em virtude do embate ideológico a respeito
da Constituição brasileira. Depois, fomos para o Plenário. Aí a
Constituição começou a ser votada artigo por artigo, e, de fato, o que
nasceu sem rumo - ninguém sabia o que aconteceria - começou a ter
forma, com todos os setores e divisões definidas, assim como todos
os artigos e seções estabelecidos. A discussão durou meses, meses e
meses, mas conseguimos chegar ao final.

Sr. Presidente, quero salientar os avanços da Constituição, que são
muitos, como as garantias individuais e coletivas - a cidadania passou
realmente a existir no nosso país, com todas as letras, depois da
aprovação da nossa Carta Magna. Alguns não concordavam com o
Presidente Ulisses Guimarães, que em boa hora chamou a Carta de
Constituição cidadã. É claro que havia problemas. A questão da
relação de trabalho, por exemplo, não conseguiu avançar, assim como
a reforma tributária, pela qual lutamos até hoje e, infelizmente, ainda
não conseguimos apresentar uma proposta adequada. Também não
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houve avanços na questão política, cuja reforma não consegue
caminhar.

São essas as observações que gostaria de fazer aqui, saudando a
Constituição e suas qualidades, que são muitas. Se ativermo-nos à
democracia e à liberdade existentes no País hoje, sem dúvida alguma
veremos que a Constituição já vale porque as garantiu, sem
possibilidade de retorno. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

cidadãos que sempre, com atenção, acompanham os trabalhos e os
não-trabalhos da Assembléia, nas galerias e também pela TV
Assembléia, antes de entrar no mérito da questão gostaria de
ressaltar dois pontos que dizem respeito aos oradores que me
antecederam. O primeiro diz respeito ao que disse o Deputado Carlos
Mosconi. Em sintonia com V. Exa., quero celebrar os 20 anos da
Constituição. Foi uma grande conquista o trabalho de V. Exa. e de
tantos outros Deputados, que certamente deram uma grande
contribuição ao nosso país. Vejo que só a partir da Constituição é que
houve a abertura da participação do povo em todas as instâncias, com
os conselhos paritários e a conseqüente formatação das políticas
públicas. Algumas com avanços maiores, deixando clara a
competência do Município, do Estado e da União. Avançamos. Com
isso, seguiram-se as conferências municipais e estaduais sobre os
mais diversos temas. A Constituição foi uma grande conquista do
povo no exercício de sua cidadania. Por isso temos, sim, muitas
razões para celebrá-la. É bem verdade que ainda existem desafios,
mas estes jamais podem nos levar a ignorar essa grande conquista de
participação do povo brasileiro. Parabenizo V. Exa. pelo
pronunciamento e pela contribuição dada ao País enquanto Deputado
constituinte.

Também gostaria de abordar a fala do Deputado Sávio Souza Cruz.
Não é um desabafo, e sim um balanço em relação aos resultados das
eleições. Tenho de concordar com o Deputado Sávio Souza Cruz no
que diz respeito às eleições, sobretudo em Belo Horizonte, mas
também com os seus desdobramentos no interior. As eleições nos
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levaram a enxergar mais a realidade. Numa avaliação um pouco
apaixonada, acabamos por exagerar ao achar que quem está no
poder tem de fato todo o poder e consegue manipulá-lo. Além disso,
achamos que a mídia é como um quarto poder, em relação ao alcance
do próprio poder. Com as últimas eleições, percebemos os limites e a
importância de cada Poder. Ficou muito claro para nós, nas eleições,
que uma boa parte dos meios de comunicação estava totalmente
parcial, isto é, tinha partido. Tanto isso é verdade que, quando as
matérias eram publicadas, bastava ver as fotos e as manchetes. Tudo
era favorável a um candidato. Ficou muito claro que não só os
Executivos, em âmbito municipal e estadual, mas também uma boa
parte dos veículos de comunicação tinham candidatos. A reação do
povo belo-horizontino foi mais que um recado nessas eleições.

O povo é justo quando avalia os governos, avalia bem o governo
municipal e o governo estadual. É uma questão de justiça fazer essas
avaliações, porém, o povo não abre mão do que lhe é sagrado, o voto.
Aí não há manipulação, é ele, sua consciência e a urna. Isso é
sagrado, é bonito, é belo. Nesse sentido, o povo pode exercer de fato
a cidadania de maneira mais livre. Embora saibamos do percentual
que ainda está desiludido, as decisões têm que ser livres de qualquer
tipo de manipulação, isso é importante. Houve um avanço, significa
que nosso povo está evoluindo a cada ano.

Saúdo o TSE pelas propagandas feitas na televisão chamando
atenção para a consciência do eleitor, da importância do voto,
destacando que este não é mercadoria. Nunca houve na história um
trabalho igual de conscientização política da importância do voto. Foi
formidável. Em cada lugar a que íamos as pessoas estavam mais
conscientes. Existe um percentual bem maior do que tivemos nas
últimas eleições a nível de consciência da importância da eleição e do
voto, portanto da cidadania. Creio que isso foi fruto desse trabalho
feito pela Justiça Eleitoral com as propagandas de televisão. Em
muitos lugares as pessoas falavam que preferiam votar a ter uma
abelha zumbindo no ouvido por quatro anos. Então, houve retorno
bem prático, o que fortalece a própria democracia. Temos que
avançar muito mais ainda para ter a democracia de fato, mas
percebemos que houve um salto nessas eleições. Mas, uma vez que
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já se passaram as eleições, quero retomar um apelo que fiz ao
governo do Estado em relação às obras da MG-443 e da MG-030.
Antes das eleições trouxemos esse assunto ao Plenário, mas ficou
claro que estavam protelando, não pela ação da Gerdau, mas pelo
desinteresse do governo, para não fortalecer as lideranças políticas a
nível local. Mas já se passaram as eleições, e é hora de se retomarem
as obras, tanto a da MG-443, que liga a BR-040 a Ouro Branco,
quanto a do desvio que liga a MG-443 à Estrada Real. É como um
contorno dos Bairros Metalúrgicos e Primeiro de Maio em Ouro
Branco. Sobretudo o Bairro Primeiro de Maio está sendo muito
afetado pelo número de veículos e pelo volume de carga pesada,
muitos ônibus. Esse trecho, de pouco mais de 1km, é um desvio: sai
do Bairro Primeiro de Maio e faz uma ligação direta da MG-443 à
Estrada Real, em uma das portarias da Açominas. O outro trecho, na
MG-030, liga a MG-040 a uma outra portaria da Gerdau e vai retirar
não só essas cargas de trecho da própria MG-040 como esses
veículos da MG-443. É importante destacar que na MG-443 toda a
área onde ficava o antigo escritório central da Gerdau, de milhares de
metros quadrados de construção, com vários pavimentos, tudo foi
cedido pela Gerdau ao governo federal, por via do Ministério da
Educação, que já deu início a um curso de engenharia - o 1o período,
com cinco turmas e 250 alunos, já está sendo realizado. Agora, no
segundo vestibular, serão abertas 500 novas vagas: o 1o período era
somente noturno, mas, a partir desse segundo vestibular, além do
turno noturno, para o qual serão abertas 250 novas vagas, será criado
o turno da tarde, com outras 250 vagas. Assim, em apenas dois
períodos esse câmpus avançado da Universidade Federal de São
João del-Rei vai passar a contar com 750 alunos. Se não estou
errado, considerando 500 alunos por período, em cinco anos, ao
terminar o 10o período, teremos em torno de 5 mil alunos. Enfim, é
formidável o que esse curso está gerando de emprego, formação e
qualificação profissional.

Estou dizendo isso porque isso trará conseqüências ao tráfego de
veículos na MG-443, exigindo-se uma adequação do trevo que dá
acesso a esse câmpus avançado da Universidade Federal de São
João del-Rei ou ao antigo escritório central. Essa obra é de
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fundamental importância e urgência, que já deve ser ponderada, uma
vez que se acabaram as eleições em Ouro Branco, com a reeleição
do Pe. Rogério - em minha opinião, por uma questão de justiça, pelas
tantas coisas que fez e vem fazendo por Ouro Branco. O mesmo
aconteceu em Congonhas, Jeceaba e São Brás. Perdemos em
Conselheiro Lafaiete, mas acreditamos na sabedoria do nosso ex-
colega Deputado José Mílton, que venceu as eleições naquela cidade,
de valorizar a união que se vê no Alto Paraopeba e de considerar
sobretudo a existência do primeiro consórcio público intermunicipal do
Brasil. O primeiro consórcio desse tipo constituído no Brasil foi o do
Alto Paraopeba, que chamamos de consórcio guarda-chuva: é como
uma fusão de todos os Municípios - cinco Municípios, até então -,
podendo, independentemente da Câmara, uma vez que já foi
aprovado por ela, celebrar convênios para a execução de qualquer
serviço ou atividade conjunta, como o aterro sanitário, o frigorífico, a
integração do tratamento fora de domicílio e a unidade do centro de
tratamento de oncologia.

Então uma série de projetos já estão bem encaminhados. Embora o
PT tenha perdido a eleição, pela figura política que é, comprometido
com o povo, acreditamos que essa unidade prevalecerá para o bem
do povo, com a liderança também do José Milton, em Conselheiro
Lafaiete. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

A Presidência vai ler Decisão da Presidência proferida pelo Sr.
Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho (- Lê):

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
Considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, já

incorporada à dinâmica processual do Congresso Nacional e desta
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Assembléia Legislativa, e, ainda, a inexistência de conduta típica
narrada na inicial da denúncia por crime de responsabilidade,
consoante o Parecer nº 5.003/2008, da Procuradoria-Geral desta
Casa, a Presidência deixa de receber a denúncia oferecida pelo Sr.
Marco Aurélio Flores Carone contra o Procurador-Geral de Justiça do
Estado de Minas Gerais por crime de responsabilidade e determina o
conseqüente arquivamento do processo.

A Presidência determina, ainda, sejam publicados a referida
denúncia e o Parecer nº 5003/2008.

Mesa da Assembléia, 8 de outubro de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente.

“DENÚNCIA*
EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE

MINAS GERAIS
SUA EXCELÊNCIA DEPUTADO ALBERTO PINTO COELHO.
OBJETO DE DENUNCIA:
Prática de Crime de Responsabilidade
PRATICANTE:
Procurador Geral de Justiça de Minas Gerais
Dr. Jarbas Soares Júnior
MARCO AURÉLIO FLORES CARONE, Brasileiro, maior, portador

de Titulo de Eleitor nº 014473660264, identidade nº. M 522.468
SSPMG, CPF nº. 229.767.606-91, residente e domiciliado em Belo
Horizonte, a Rua Professor Arduino Bolívar, 56 Bairro Santo Antonio,
Cep30.240-170, com escritório à Avenida Luiz Paulo Franco, 651, lj.
23 – 2P, bairro Belvedere, CEP: 30.320-570, local onde receberá
notificações e intimações, baseado no art. 41 da Lei nº 1.079/1950 e
no art. 4º C/C, art.62º XV da Constituição do Estado de Minas Gerais,
vem, por seus procuradores infra-assinados (instrumento de
procuração em anexo), apresentar DENUNCIA POR PRATICA DE
CRIME DE RESPONSABILIDADE em desfavor do Procurador Geral
de Justiça de Minas Gerais, DR. JARBAS SOARES JUNIOR, por
incluso no Art. 40- 1 da Lei. 1.079/50, requerendo seja instaurado o
competente procedimento de IMPEACHMENT, contra o mesmo.

Fundamentação Legal
Inciso XV do art. 62 da Constituição do Estado de Minas Gerais C/C
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art. 40 lei 1.059/1950
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

...
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o

anonimato;
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além

da indenização por dano material, moral ou à imagem;
...
VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa

ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-
se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir
prestação alternativa, fixada em lei;

...
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e

de comunicação, independentemente de censura ou licença;
...
1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm

aplicação imediata.
§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não

excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte.

Declaração de Chapultepec
Uma imprensa livre é condição fundamental para que as sociedades

resolvam seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam sua
liberdade.

Não deve existir nenhuma lei ou ato de poder que restrinja a
liberdade de expressão ou de imprensa, seja qual for o meio de
comunicação. Porque temos consciência dessa realidade e a
sentimos com profunda convicção, firmemente comprometidos com a
liberdade, subscrevemos esta declaração com os seguintes princípios:

I – Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de
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expressão e de imprensa. O exercício dessa não é uma concessão
das autoridades, é um direito inalienável do povo.

II – Toda pessoa tem o direito de buscar e receber informação,
expressar opiniões e divulgá-las livremente. Ninguém pode restringir
ou negar esses direitos.

III – As autoridades devem estar legalmente obrigadas a pôr à
disposição dos cidadãos, de forma oportuna e eqüitativa, a informação
gerada pelo setor público. Nenhum jornalista poderá ser compelido a
revelar suas fontes de informação.

IV – O assassinato, o terrorismo, o seqüestro, as pressões, a
intimidação, a prisão injusta dos jornalistas, a destruição material dos
meios de comunicação, qualquer tipo de violência e impunidade dos
agressores, afetam seriamente a liberdade de expressão e de
imprensa. Esses atos devem ser investigados com presteza e punidos
severamente.

V – A censura prévia, as restrições à circulação dos meios ou à
divulgação de suas mensagens, a imposição arbitrária de informação,
a criação de obstáculos ao livre fluxo informativo e as limitações ao
livre exercício e movimentação dos jornalistas se opõem diretamente
à liberdade de imprensa.

VI – Os meios de comunicação e os jornalistas não devem ser
objeto de discriminações ou favores em função do que escrevam ou
digam.

VII – As políticas tarifárias e cambiais, as licenças de importação de
papel ou equipamento jornalístico, a concessão de freqüências de
rádio e televisão e a veiculação ou supressão da publicidade estatal
não devem ser utilizadas para premiar ou castigar os meios de
comunicação ou os jornalistas.

VIII – A incorporação de jornalistas a associações profissionais ou
sindicais e a filiação de meios de comunicação a câmaras
empresariais devem ser estritamente voluntárias.

IX – A credibilidade da imprensa está ligada ao compromisso com a
verdade, à busca de precisão, imparcialidade e eqüidade e à clara
diferenciação entre as mensagens jornalísticas e as comerciais. A
conquista desses fins e a observância desses valores éticos e
profissionais não devem ser impostos. São responsabilidades
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exclusivas dos jornalistas e dos meios de comunicação. Em uma
sociedade livre, a opinião pública premia ou castiga.

X – Nenhum meio de comunicação ou jornalista deve ser
sancionado por difundir a verdade, criticar ou fazer denúncias contra o
poder público. (grifo nosso)

A Declaração foi assinada pelo Presidente da República em
cerimônia de assinatura da Declaração de Chapultepec, reafirmando o
compromisso e o apoio do governo brasileiro à liberdade de
expressão e de imprensa. (Brasília, DF, Palácio do Planalto,
03/05/2006)

DOS FATOS
Parte importante da história:
Retirado de:
“http://www.novae.inf.br/site/modules.php?name=Conteudo&pid=107

7 com acesso em 18 de agosto de 2008. “
“O empastelamento do Novo Jornal
José de Souza Castro, do Tamos com Raiva
O dia 14 de agosto de 2008, véspera do feriado religioso dedicado à

Padroeira de Minas, bem que poderia entrar para a história como o
marco inicial da censura oficial à Internet no Estado.

Às três da tarde, acessei o site do Novo Jornal, única publicação
diária mineira que publica notícias contrárias ao governo Aécio Neves.
Em vez da página habitual, lia-se ali, em letras garrafais sobre o
desenho de uma lente daquele tipo usado por Sherlock Holmes, o
seguinte: "Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Esta página
foi suspensa por medida cautelar judicial e o conteúdo do site é objeto
de apuração por indícios de prática de crimes. Promotoria Estadual de
Combate aos Crimes Cibernéticos". Dei a notícia, logo em seguida,
em páginas de comentários dos sites Observatório da Imprensa e
Comunique-se e nos blogs Tamos com Raiva, Fernando Massote e
Luis Nassif, para ver qual seria a reação. Não foi bem uma surpresa,
quando verifiquei, até o momento em que escrevo este artigo, que foi
nenhuma. Se fosse uma censura à Internet na China...

Luis Nassif vem-se destacando, nos últimos meses, pela análise
destrutiva ao jornalismo tipo "assassinato de reputação" praticado pela
revista Veja. Qual teria sido a reação a um empastelamento da
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principal revista da Editora Abril, por causa de notícias tidas como
ofensivas, injuriosas ou caluniosas?

Para o empastelamento virtual do Novo Jornal, as justificativas,
destacadas pelo jornal O Tempo de hoje (15/8/08), na página 8,
foram: "Acusado de calúnia, site ’Novo Jornal’ sai da Internet. De
acordo com Ministério Público, site difama autoridades estaduais e
federais". O jornal O Tempo pertence ao empresário e ex-deputado
federal tucano (por 16 anos) Vitório Medioli, um italiano naturalizado
brasileiro que chegou a Minas atraído pelos empreendimentos da Fiat
no Estado e que hoje transporta os carros zero produzidos pela Fiat
Automóveis para concessionárias do Brasil todo e de alguns países
latino-americanos. É um aliado fiel do governador Aécio Neves e seu
jornal foi o único a dar a notícia (pelo menos entre aqueles que
pesquisei na Internet). Por coincidência, em julho passado, o Novo
Jornal publicou denúncia envolvendo uma empresa do grupo Fiat e
uma empresa do governo mineiro, a Codemig. Na véspera do
empastelamento, ele voltou ao assunto, informando que o Ministério
Público Estadual estaria apurando a denúncia. Ou seja, atirou no que
viu, acertou no que não viu. O Tempo parece ter se limitado a ouvir o
Ministério Público Estadual (embora afirme que procurou o dono do
Novo Jornal, mas este não quis falar; eu procurei e não o achei), não
buscando o contraditório em outras fontes, conforme as práticas do
bom jornalismo. Talvez o presidente do Sindicato dos Jornalistas
Profissionais de Minas Gerais, Aloísio Moraes Martins, que foi um dos
donos de um jornal alternativo na época da ditadura, o De Fato,
tivesse o que falar. Mas o sindicato parece que só soube do ocorrido à
noite, quando pôs em seu site uma informação apressada, para não
passar por omisso. Informou apenas, em grandes letras: "A
Promotoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos do
Ministério Público Estadual tirou do ar hoje, dia 14 de agosto, o site
www.novojornal.com.br . Justificativa do MPE: "Esta página foi
suspensa por medida cautelar judicial e o conteúdo do site é objeto de
apuração por indício de prática de crimes"’. Mais sucinto, impossível.

O Tempo, em reportagem assinada por Renata Freitas, diz que a
exibição do site do Novo Jornal foi suspensa na tarde de ontem pela
"Operação Anonymus", organizada em conjunto entre a Promotoria
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Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos e a Polícia Militar. "A
equipe cumpriu mandados de busca e apreensão no escritório do site
que está sendo investigado por indícios de práticas de crimes, dentre
eles, o de não ter identificação pelo responsável pelas notícias
veiculadas. O processo corre sob sigilo judiciário". (Meio ridículo o
nome da operação, mas isso é o de menos.)

Diz ainda que a promotoria recebeu representação criminal
reclamando que desde 2007 o site "publicava matérias atentatórias à
honra de autoridades públicas federais e estaduais. As matérias
publicadas incluíam ataques ao procurador geral de Justiça, Jarbas
Soares Junior, e principalmente ao governador Aécio Neves (PSDB)".
Como se lembram, em novembro de 2007, o ex-vice-governador
mineiro Walfrido dos Mares Guia se viu apanhado em denúncias de
envolvimento com Marcos Valério, o operador do Mensalão, e acabou
pedindo demissão do Ministério das Relações Institucionais. O Novo
Jornal, na imprensa mineira, à exceção do Tamos com Raiva, da
NovaE e do blog do Fernando Massote, foi o único que destacou esse
envolvimento. E não arrefeceu depois disso.

Voltando a O Tempo. De acordo com o Ministério Público, diz o
jornal, "instaurado o Procedimento Investigatório Criminal, constatou-
se que não há identificação do responsável pelo site – que se intitula
jornal, fato que fere frontalmente a Constituição Federal que prevê que
é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato,
além da Lei de Imprensa, que se aplica à Internet". Eu mesmo já havia
criticado isso, em comentário no Observatório da Imprensa, em
fevereiro de 2007. Preocupava-me não a falta do nome de um
responsável, pois era fácil descobri-lo (tanto que o dono, Marco
Aurélio Flores Carone, responde a alguns processos por causa do
Novo Jornal) e isso não é impeditivo, em qualquer democracia
verdadeira, para a existência de um jornal. "Ele teria mais
credibilidade se quem escreve ali mostrasse a cara", eu disse
comentando uma informação de Ivan Moraes.

Na época, o Novo Jornal dizia que o Conselho de Administração da
Cemig havia decidido que a estatal participaria da RME Minas Energia
Participações S/A, que teria assumido o pagamento da dívida do
Grupo Globo. Não acho, eu acrescentei no meu comentário, "que o
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diretor do Novo Jornal precise se esconder, se estiver escrevendo
com base em documentos e fatos e em opiniões bem fundamentadas,
pois a Constituição lhe garante o direito de opinar. Não precisamos
ainda mudar para Londres como fez o primeiro jornalista brasileiro, lá
nos primórdios do Século XIX, quando combatia sei lá o quê". Pois é,
pelo andar da carruagem, vamos ter que mudar para Pasárgada,
como queria fazer Manoel Bandeira, pois lá somos amigos do rei...

Mas como se deu o empastelamento do Novo Jornal? Revela O
Tempo: "A promotoria ingressou com medida cautelar para impedir o
funcionamento da página da Internet enquanto ela estiver sob
apuração, e obteve o domínio e exibição de página-aviso do Ministério
Público Estadual (PME). Também houve a busca e apreensão de
computadores".

E não quer parar por aí. Quem quiser denunciar este artigo, tem
como, de acordo ainda com o jornal de Medioli: "A promotoria disse,
ainda, que abriu um canal de denúncia, através do e-mail
crimedigital@mp.mg.gov.br." Espero que não façam, pois eu não teria
recursos financeiros para me defender. A justiça é cara e demorada.
O governo de Minas parece que tinha muita pressa para resolver essa
questão com o Novo Jornal. Segundo O Tempo, "a Promotoria
Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos foi criada em Belo
Horizonte em 16 de julho deste ano. Com o crescente número de
crimes praticados por usuários da rede, o MPE decidiu pela sua
implantação. A promotoria atua como um órgão de suporte aos
promotores de Justiça que atuam na área criminal e agiliza o
atendimento às vítimas". E acrescenta, citando uma pessoa
identificada como Vanessa Fusco: "A estratégia é agir proativamente
no enfrentamento desse tipo de crime, que vem crescendo
principalmente com a chegada da banda larga às cidades do interior".
E conclui: "Um projeto de autoria do senador Eduardo Azeredo
(PSDB) prevê a tipificação da conduta dos crimes praticados na
Internet".

Ah, Eduardo Azeredo! Aquele que era governador quando Walfrido
dos Mares Guia era vice. Aquele do "mensalão mineiro". Faz sentido.

Mas por que não esperar que o presidente Lula, amigo e aliado de
Aécio Neves na campanha para eleger o próximo prefeito de Belo
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Horizonte, sancione a lei de Azeredo, antes de fechar o Novo Jornal,
com base numa lei da ditadura? Por que a pressa? Será que Lula não
vai entrar nessa? É isso? Oh, dúvida! Mas de uma coisa tenho
certeza. A data escolhida para o massacre de São Bartolomeu... ops,
do Novo Jornal, não poderia ser melhor. Véspera de um feriadão,
pernas para o ar que ninguém é de ferro. E na segunda-feira, quando
o pessoal voltar ao batente, é assunto velho, estará tudo esquecido.
Eu mesmo, para redigir este artigo, telefonei para muita gente,
inclusive o presidente do Sindicato de Jornalistas, e não consegui falar
com ninguém. Deve ter acontecido a mesma coisa, ontem, com a
esforçada repórter de O Tempo.

É corolário da democracia a igualdade entre as pessoas. É crime de
imprensa denunciar o cidadão comum.... mas denunciar o Procurador
Geral do Estado, o Governador, O Vice-Governador, as obras de
R$380 milhões do novo Tribunal de Justiça.... isto sim... é crime
cibernético... no momento que se tornou oposição aos interesses do
palácio da Liberdade em sua corrida alpinista política, tornou-se um
criminoso comum.

A situação não é nova. Para condenar Danton e outros
revolucionários franceses, Robespierre se utilizou do mesmo artifício.
Processou-os por crimes comuns junto com outros meliantes... para
dar um ar de legitimidade aos “mal avisados”, que por não terem
acesso à livre informação aceitavam como verdadeiras as distorcidas.

Também em Minas Gerais a situação não é nova. Com vários dos
mesmos personagens, inclusive a mesma vítima, foi fechado o Diário
de Minas em 1994 pelo então candidato a governador e mensaleiro,
colega do Procurador Geral de Justiça, Eduardo Azeredo.

Sentimo-nos envergonhados por Minas Gerais, e entendemos o
porquê de Minas ser sempre o berço da liberdade... é porquê de muito
MG se tornou o calabouço da opressão!

BREVE RELATO DOS FATOS
O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da

representante da Promotoria de Justiça de Combate aos Crimes
Cibernéticos, Dra. VANESSA FUSCO NOGUEIRA SIMÕES, a mando
do Procurador Geral do Estado, para satisfazer interesse próprio,
propôs, de forma sub-reptícia, perante o d. Juiz da Vara de Inquéritos
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de BH, “Medida acautelatória de quebra de sigilo informático e de
tráfego de dados em face de www.novojornal.com.br.

Tal medida correu em segredo de justiça e somente foi de
conhecimento do representante quando este sofreu a violência do
abuso de autoridade em seu estabelecimento jornalístico.

É mister ressaltar que o Sr Procurador Geral de Justiça, uma dos
clientes assíduos do jornal, pediu a instauração dce procedimento
investigatório por parte do Ministério Público, alegando que não sabia
quem era o responsável pelas matérias veiculadas onde se
denunciava o envolvimento desta “autoridade” com a prática de
diversos crimes.

O sítio de notícias é registrado no REGISTRO.BR, órgão
responsável pela identificação dos responáveis por sítios de internet, é
realizado em nome de MARCO AURÉLIO FLORES CARONE”,
conforme afirmação da Sra Promotora de Justiça(?), na peça
inaugural de sua violadora cautelar.

Em apertada síntese, alega o Ministério Público em processo onde o
Sr. Procurador Geral de Justiça funcionou ao arrepio das normas
vigentes, que teria sido cometida a conduta descrita pelo artigo 139 do
CP, através da publicação de matérias jornalísticas de autoria não
definida, veiculadas na página de internet www.novojornal.com.br.

Em apenas um parágrafo de seu petitório, de forma totalmente
infundada e desacompanhada de qualquer indício, afirma o parquet
que o Ministério Público Estadual “tem a convicção de que tal
webpage vem sendo alimentada de forma ilícita, mediante a prática de
extorsão praticada por MARCOS AURÉLIO FLORES CARONE” (sic),
sem apontar qualquer amparo fático ou ao menos indícios hábeis a
formar tal “convicção”.

Simplesmente o fez por temer o processo de crime de imprensa,
onde é dado ao jornalista a oportunidade de realizar a exceção da
verdade, provando-se que aquilo que foi publicado tem suporte fático.

Não se implementa a ordem através da desordem!
É mister neste ponto ressaltar que o que deseja o MP, através da

conduta ilegal de seu Procurador Geral, é verificar quais as fontes de
dados das matérias veiculadas, protegidas constitucionalmente, mas
desrespeitadas pelo arbítrio do poder estadual em MG.
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Pleiteou o deferimento de medida cautelar para determinar-se a
interceptação do fluxo de comunicações em sistema de informática e
telemática relativas ao www.novojornal.com.br, com Dump dos
pacotes TCP-IP sem filtros, recebidos e enviados pelo IP
201.17.146.120, ao argumento de que somente através de tal medida
seria possível identificar a “autoria dos delitos do art. 139 do CPB (em
face do Sr. Procurador Geral de Justiça), do art. 18 da Lei de
Imprensa, do art.288 do CPB” ... Mentira! O responsável, conforme
própria declaração do MP já estava identificado.

A medida cautelar foi deferida e determinou à Net Virtua o
cumprimento das diligências requeridas.

Após tal deferimento, o Ministério público PROPOS NOVO PEDIDO
DE MEDIDA ACAUTELATÓRIA, argumentando, em suma, que o Sr.
Procurador Geral de Justiça de Minas Gerais teria sido novamente
vítima da conduta descrita no artigo 139 do CPB, por nova matéria
jornalística veiculada no www.novojornal.com.br, requerendo, à luz de
tais novos ‘fatos’, a busca e apreensão do domínio
www.novojornal.com.br, com ordem judicial de cancelamento do
registro de domínio, o qual passaria a apontar para IP do Ministério
Público no qual constaria página-aviso; como também a busca e
apreensão de computadores e dispositivos de armazenamento; e,
ainda, a quebra do sigilo telefônico do terminal (31) 3287-7223,
alegando que seria a única forma de completar a investigação
constante do inquérito policial.

O MM. Juiz da Vara de Inquéritos Policiais, que aqui figura como
autoridade foi iludido através de ardil do Sr. Procurador Geral de
Justiça, deferiu em parte as cautelares requeridas, deferindo a busca
e apreensão dos computadores e dispositivos de armazenamento de
dados; a quebra do sigilo de registros telefônicos pretéritos e a
suspensão do sítio www.novojornal.com.br.; e a exibição de página
aviso com expressão “suspensa por medida cautelar judicial”.

Nunca se viu tamanha arbitrariedade contra os direitos e garantias
fundamentais, nunca se viu tamanha agressão à livre-imprensa na
história contemporânea brasileira, vergonha para MG!!!

DO CRIME DE RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR GERAL
DE JUSTIÇA
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Houve tempos em que imperava o princípio da irresponsabilidade
absoluta do chefe supremo da nação. Consistia tal imperativo no
princípio "The king can do no wrong", que significa, o rei nunca erra.

A Constituição do Império, de 1824, enunciava em seu art. 99 que "A
pessoa do Imperador é inviolável e Sagrada; Elle não está sujeito a
responsabilidade alguma". Com efeito, o Imperador ficava isento de
quaisquer responsabilidades, tanto as de âmbito político-
administrativo, quanto as de ordem criminal.

Deste modo, quando o Brasil adotava o Regime Imperial, o
Imperador era isento de toda e qualquer responsabilidade, onde podia
agir, sem que pudesse ser responsabilizado por coisa alguma.

A partir da Proclamação da República em 1889, a 1ª Constituição
Republicana já trouxe em seu bojo, no seu art. 53 e em seus
parágrafos, uma gama de crimes de responsabilidade do Presidente
da República e outras autoridades.

Assim, desde a queda do Império e consequentemente, a
Proclamação da República, as autoridades da república vem sendo
cada vez mais responsabilizados por seus atos perante os seus
governados, a ponto de todas as Constituições Republicanas trazerem
expressamente em seus textos os denominados crimes de
responsabilidade.

Os crimes de responsabilidade são infrações de cunho político, em
razão da administração pública, praticados por detentores de altos
cargos públicos.

De acordo com os princípios do Estado Democrático de Direito, o
governo não é dono de seu poder, ele apenas exerce, temporalmente
o poder delegado pelo POVO, que é o legítimo detentor do poder.

Verifica-se que desta forma as instituições democráticas devem
possuir, acima de si, mecanismos que possam controlar os seus atos,
evitando, deste modo, qualquer extrapolação das funções que lhe são
inerentes.

As Constituições Federal e Estadual de Minas Gerais, em mantêm
estas responsabilidades que devem ser observadas pelos
governantes, tendo em vista a importância do cargo que ocupam.

Conforme preleciona o jurista Celso Ribeiro Bastos, "Os ocupantes
de altos cargos públicos do Estado estão sujeitos não só às sanções
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previstas para a prática de atos infringentes das leis penais do País,
mas também a uma especial apenação que consiste na
desinvestidura dos cargos que ocupam", caracterizando deste modo a
responsabilidade política.

O Estado Democrático de Direito não admite o exercício do Poder
sem que haja responsabilidades.

Carlos Alberto Provenciano Gallo ressalta que "o poder exercido
sem limitações acerca-se da tirania, do despotismo, do arbítrio".

É corolário da democracia a vedação de qualquer espécie de
exercício de poder arbitrário por parte do governo, bem como a
responsabilização do governante, corroborando com o princípio
democrático de direito de que o governo é do povo e para o povo.

É por todos estes motivos, que a Constituição Estadual de Minas
Gerais Federal do Brasil, em seu artigo 62 prevê a destituição, ou
exoneração de ofício do Sr. Procurador geral de Justiça, a seguir:

Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:
...
XV - processar e julgar o Procurador-Geral de Justiça e o Advogado-

Geral do Estado nos crimes de responsabilidade;
XVI - aprovar, por maioria de seus membros e por voto secreto, a

exoneração, de ofício, do Procurador-Geral de Justiça, antes do
término de seu mandato;

XVII - destituir, na forma da lei orgânica do MinistérioPúblico, por
maioria de seus membros e voto secreto, o Procurador-Geral de
Justiça;

Diz o art. 40. 1 da Lei nº 1.079 de 10 de Abril de 1950:
Art. 40 – São crimes de responsabilidade do procurador-geral da

República:
1 - emitir parecer, quando, por lei, seja suspeito na causa;
2 - recusar-se à prática de ato que lhe incumba;
3 - ser patentemente desidioso no cumprimento de suas atribuições;
4 - proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do

cargo.
Art. 40-A. Constituem, também, crimes de responsabilidade do

Procurador-Geral da República, ou de seu substituto quando no
exercício da chefia do Ministério Público da União, as condutas
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previstas no art. 10 desta Lei, quando por eles ordenadas ou
praticadas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se:
I – ao Advogado-Geral da União;
II – aos Procuradores-Gerais do Trabalho, Eleitoral e Militar, aos

Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, aos
Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal, e aos
membros do Ministério Público da União e dos Estados, da
Advocacia-Geral da União, das Procuradorias dos Estados e do
Distrito Federal, quando no exercício de função de chefia das
unidades regionais ou locais das respectivas instituições.

DA SUSPEIÇÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Determina a lei nº. 4.869, de 11 de Janeiro de 1973 que instituiu o

Código de Processo Civil e suas posteriores modificações em seu art.
134 c/c art. 138., que disciplina o impedimento de Juiz, Promotores,
Procuradores de Justiça:

Art. 134. É defeso ao juiz exercer as suas funções no processo
contencioso ou voluntário:

I - de que for parte;
II - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito,

funcionou como órgão do Ministério Público, ou prestou depoimento
como testemunha;

III - que conheceu em primeiro grau de jurisdição, tendo-lhe
proferido sentença ou decisão;I

IV - quando nele estiver postulando, como advogado da parte, o seu
cônjuge ou qualquer parente seu, consangüíneo ou afim, em linha
reta; ou na linha colateral até o segundo grau;

V - quando cônjuge, parente, consangüíneo ou afim, de alguma das
partes, em linha reta ou, na colateral, até o terceiro grau;

VI - quando for órgão de direção ou de administração de pessoa
jurídica, parte na causa.

Parágrafo único. No caso do no IV, o impedimento só se verifica
quando o advogado já estava exercendo o patrocínio da causa; é,
porém, vedado ao advogado pleitear no processo, a fim de criar o
impedimento do juiz.

Art. 138 - Aplicam-se também os motivos de impedimento e de
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suspeição:
I - ao órgão do Ministério Público, quando não for parte, e, sendo

parte, nos casos previstos nos nºs. I a IV do Art. 135; (Grifo Nosso)
DA SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO NA LEI ORGÂNICA DO

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS.
Diz o art. 8º da Lei Complementar nº 34 de 12 de Setembro de 1994

com mudanças posteriores que Dispõe sobre a Organização do
Ministério Publico do Estado de Minas Gerais e da outras
providencias.

Art. 8º O Procurador-Geral de Justiça será substituído,
automaticamente, em seus afastamentos, ausências e impedimentos
temporários, sucessivamente, pelo Procurador-Geral de Justiça
Adjunto Jurídico, pelo Procurador-Geral de Justiça Adjunto
Administrativo e pelo Procurador-Geral de Justiça Adjunto
Institucional, observado o disposto no art. 89, § 4º, desta Lei.

Parágrafo único. Em caso de suspeição, o Procurador-Geral de
Justiça será substituído pelo Procurador de Justiça mais antigo na
instância.

Mesmo diante destas determinações Legais, dando continuidade a
sua Vingança Pessoal, proporcionada pelo cargo, iniciada em 1995,
quando atuou ativamente no fechamento do Jornal Diário de Minas,
prejudicando o postulante, fato que ficou demonstrado 13 anos depois
quando o Representado foi denunciado por Formação de Quadrilha
junto ao Supremo Tribunal Federal.

O contumaz arbitrário, Procurador-Geral de Justiça(?) Jarbas
Soares, em CAUSA PRÓPIA, ofereceu REPRESENTAÇÂO
CRIMINAL contra o Novojornal em 10 de Julho de 2008, Portal
jornalístico pertencente à Nova Opção Ltda. que tem como Diretor
Responsável Marco Aurélio Flores Carone, conforme se verifica no
item 1 da folha 1ª de sua representação:

Item 1. “Conforme poderá ser constatado no decorrer das
investigações, nos últimos meses, a supracitada pagina da Internet
vem publicando diversas matérias atentatórias a honra de autoridades
publicas federais e estaduais, dentre as quais se destaca o
representante na condição de Procurador-Geral do Estado de Minas
Gerais”(Grifo Nosso).
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Impossível acreditar que o Procurador Geral de Justiça de Minas
Gerais, não conhecia a Lei Orgânica e seus impedimentos.

Principalmente após Marco Aurélio Flores Carone, telo denunciado
no Supremo Tribunal Federal por Formação de Quadrilha.

Sim, sabia, mas confia na impunidade, confia nos vícios existentes
no Judiciário e Legislativo Mineiro. Confiava que era mais vantajoso
praticar a improbidade administrativa e o crime de responsabilidade a
se submeter a um processo de exceção da verdade, cuja
documentação comprobatória dos fatos noticiados pode ser enviada a
esta casa, bastando a formalização do pedido.

A versão corrente na Procuradoria Geral de Justiça e que nenhum
dos procuradores se dispôs a fazer o serviço sujo que o mesmo
cometeu.

Porque não transferiu a matéria para seu substituto legal?
Quase que a totalidade das matérias relativas ao Ministério PÚblico

Estadual de Minas Gerais, dizem respeito a irregularidades por ele
cometida, não pela instituição.

Conforme narrativa da promotora o fato mais grave praticado por
Novojornal foi a utilização do selo da campanha “o que você tem a ver
com a corrupção”, com o acréscimo do nome do Procurador Geral
Jarbas Soares Junior.

Crime maior esta comprovado ao oferecer REPRESENTAÇÂO
CRIMINAL a Coordenadora da Promotoria Estadual de Combate aos
crimes Cibernéticos em 10 de julho, exatamente 6 dias antes da
criação da Promotoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos
criada em Belo Horizonte em 16 de julho, informa nota distribuída a
imprensa pela própria Procuradoria-Geral de Justiça e noticiada pelo
jornal o Tempo.

DO PEDIDO
Como amplamente demonstrado, e por incluso no Art. 40- 1 da

mesma Lei, o REPRESENTANTE requer seja instaurado o
competente procedimento de IMPEACHMENT do Procurador Geral de
Justiça de Minas Gerais, Dr.º Jarbas Soares Júnior, pela pratica de
CRIME DE RESPONSABILIDADE, adotando-se o tramite previsto nos
art.s 43,44,45,46,47, do diploma legal anteriormente citado para que
ao final seja o mesmo exonerado de seu Cargo.
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Belo Horizonte, 02 de setembro de 2008.
Marco Aurélio Flores Carone
Nova Opção Ltda. - Novojornal.
Cláudia Pires Duarte - OAB/MG 101.633.
Alice Neto F. de Almeida - OAB/MG 107.416.”
* - Publicado de acordo com o texto original.

“PARECER Nº 5.003/2008*
Denúncia oferecida por Marco Aurélio Flores Carone por crime de

responsabilidade contra o Procurador-Geral de Justiça do Estado de
Minas Gerais. Análise preliminar de competência do Presidente da
Assembléia Legislativa quanto aos aspectos formais e as condições
de procedibilidade, entre as quais a existência de justa causa do
pedido. Inexistência de conduta típica e, conseqüentemente, ausência
de justa causa, a determinar a rejeição, in limine, da denúncia e seu
consectário arquivamento.

Vem a nosso exame, por solicitação da Presidência desta Casa,
denúncia por crime de responsabilidade contra o Sr. Procurador-Geral
de Justiça deste Estado, Dr. Jarbas Soares Júnior, oferecida por
Marco Aurélio Flores Carone, que requer a instauração do
“competente procedimento de impeachment”.

Vem a denúncia consubstanciada em petição datada de 2 do
corrente e firmada pelo aludido representante, pela pessoa jurídica
Nova Opção Ltda. e, ainda, por duas procuradoras do denunciante.

A petição é instruída com: a) cópias autenticadas do título de eleitor,
da carteira de identidade e do CPF do representante; b) original de
procuração outorgada pelo representante às advogadas Cláudia Pires
Duarte (OAB/MG 101.633) e Alice Neto Ferreira de Almeida (OAB/MG
107.416) e c) cópia, ao que se percebe de inteiro teor, de Medida
Acautelatória de Quebra de Sigilo Informático e de Tráfego de Dados,
proposta pelo Ministério Público, por intermédio da Sra. Promotora de
Justiça - Coordenadora da Promotoria Estadual de Combate aos
Crimes Cibernéticos, Dra. Vanessa Fusco Nogueira Simões, em face
do domínio www.novojornal.com.br, registrado em nome de Marco
Antônio Aurélio Flores Carone.

Aduz o representante, em síntese, com o alegado fundamento dos
arts. 40-1 da Lei nº 1.079, de 10/4/50; 4º e 62, XV, da Constituição do
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Estado, que o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Sr. Jarbas
Soares Júnior, teria incorrido na prática de crime de responsabilidade
ao oferecer representação criminal para fins de persecução penal
contra os responsáveis pelo site denominado Novojornal.

No raciocínio desenvolvido pelo denunciante, a prática da infração
político-administrativa dar-se-ia porque a referida página da internet
estaria publicando matérias atentatórias à honra de diversas
autoridades públicas federais e estaduais, entre elas o Procurador-
Geral de Justiça do Estado.

Assim, ao requerer a apuração da materialidade e autoria dos
crimes que descreveu na representação, o chefe do Parquet estadual
incidiria na figura típica descrita no art. 40-1 da Lei nº 1.079/50, a
saber:

“Art. 40 - São crimes de responsabilidade do Procurador-Geral da
República:

1 - emitir parecer, quando, por lei, seja suspeito na causa;”.
Aduz, ainda, o denunciante que a aplicação ao preceptivo do

Procurador-Geral de Justiça do Estado é garantida pelo disposto no
parágrafo único do referido artigo (com a vedação que lhe deu a Lei nº
10.028, de 19/10/2000, acrescentamos nós), cuja dicção é a seguinte:

“Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se:
I - ao Advogado-Geral da União;
II - Aos procuradores-gerais do Trabalho, Eleitoral, Militar, aos

procuradores-gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, aos
procuradores-gerais dos Estados e do Distrito Federal e aos membros
do Ministério Público da União e dos Estados, da Advocacia-Geral da
União, das Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal, quando
no exercício de função de chefia das unidades regionais ou locais das
respectivas instituições.”

Completa-se o raciocínio pelo qual se busca alicerçar a
representação alegando-se que a conduta do Procurador-Geral de
Justiça requerendo a instauração de investigação criminal resultou na
propositura de Medidas Acautelatórias de quebra de sigilo informático
e de tráfego de dados em face de www.novojornal.com.br, culminando
com o deferimento da busca e apreensão dos computadores e
dispositivos de armazenamento de dados e a suspensão do referido
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sítio, com ofensa de liberdades públicas fundamentais.
Ainda segundo o representante, incidiriam na hipótese: as normas

processuais civis sobre suspeição do membro do Ministério Público,
em especial o inciso I do art. 134, que, combinado com o art. 138 do
Diploma Processual Civil, vedaria ao membro do Parquet exercer
funções no processo contencioso ou voluntário em que for parte.

Do mesmo modo, haveria incidência do art. 8º e seu parágrafo único
da Lei Complementar nº 34, de 12/9/94, que contém a Lei Orgânica do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, segundo o qual:

“Art. 8º - O Procurador-Geral de Justiça será substituído,
automaticamente, em seus afastamentos, ausências e impedimentos
temporários, pelo Procurador-Geral de Justiça Adjunto Jurídico, pelo
Procurador-Geral de Justiça Adjunto Administrativo e pelo Procurador-
Geral de Justiça Adjunto Institucional, observado o disposto no artigo
89, § 4º, desta Lei.

Parágrafo único - Em caso de suspeição, o Procurador-Geral de
Justiça será substituído pelo Procurador-Geral de Justiça mais antigo
na instância.”

Incorrendo o Procurador-Geral de Justiça na aludida conduta
vedada, porque marcada por suspeição, restaria caracterizada, na
versão do representante, a prática de crime de responsabilidade
tipificada no retrotranscrito art. 40-1 da Lei nº 1.079/50.

Em consonância com a norma legal alterada, que situa no âmbito da
responsabilização política o Procurador-Geral de Justiça do Estado, e
também com o invocado art. 62, XV, da Constituição do Estado,
segundo o qual compete à Assembléia Legislativa processar e julgar o
Procurador-Geral de Justiça e o Advogado-Geral do Estado nos
crimes de responsabilidade, tem-se como possível a qualquer cidadão
denunciar à Casa Legislativa estadual a referida autoridade por
infração político-administrativa.

Posta a competência desta Casa para o processo, cuida-se de
constatar, neste exame preliminar, que se revela pacífica na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e amplamente registrado
na casuística do Congresso Nacional e nesta Assembléia que cabe ao
Presidente da Assembléia proceder ao juízo de admissibilidade da
denúncia, com verificação das condições de procedibilidade, como
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exemplarmente assentado na ementa do Parecer nº 3.642/1999, da
lavra do Dr. Sérgio José Barcelos:

“Denúncia oferecida por Expedito Mendonça contra o Governador do
Estado por crime de responsabilidade. Possibilidade jurídica de o
Presidente da Assembléia examinar não só a condição de
procedibilidade e os pressupostos formais (estar o denunciado em
exercício; assinatura da peça com firma reconhecida; prova da
cidadania, documentos comprobatórios da denúncia), mas também
emitir juízo preliminar de admissibilidade, pertinente do recebimento
da denúncia por crime de responsabilidade (verificando se a conduta,
em tese, constitui crime de responsabilidade, se há indícios de sua
prática, podendo rejeitar de imediato a acusação patentemente inepta
ou despida de justa causa. Precedente do STF. (g.n.)

Na mesma linha e ainda ad exemplia, citam-se os Pareceres nºs
3.406/96, deste Procurador, e 4.001/2000, emitido pelo atual
Procurador-Geral, Dr. Luís Antônio Prazeres Lopes.

Como dito, o mesmo entendimento tem guiado a conduta das Casas
componentes do Congresso Nacional, sendo disto o mais recente
exemplo a decisão de 22/7/08, do Presidente do Senado, Senador
Garibaldi Alves, que deixou de receber e arquivou denúncia por crime
de responsabilidade contra o Presidente do Supremo Tribunal
Federal, Ministro Gilmar Ferreira Mendes. Fundou-se a referida
decisão no Parecer nº 168/2008 da Advocacia-Geral do Senado, que
em nada destoa das referidas conclusões deste órgão técnico-jurídico
no que respeita à possibilidade - e mesmo à necessidade - do juízo
liminar.

É nesse sentido, pois, isto é, visando à orientação da Presidência
desta Casa quanto a este exame preliminar, que se procede a este
exame jurídico.

Nessa linha, convém, de pronto, mencionar a impropriedade da
invocação, na denúncia dos dispositivos do Código de Processo Civil
que dispõem sobre suspeição do juiz e dos membros do Ministério
Público, para, em analogia, considerá-los aplicáveis a hipótese
vertente, em que se aponta a prática de ato que, no sentir do
denunciante, ensejaria a argüição da responsabilidade política do Sr.
Procurador-Geral de Justiça.
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É que a conduta que a denúncia entende como caracterizadora da
infração político-administrativa prevista no art. 40-1 da Lei nº 1.079/50
teria se dado com o ato de oferecimento de representação criminal, o
que, a toda evidência, reclamaria aplicação de normas de suspeição
ou impedimento próprias do processo penal - que são aquelas dos
arts. 252 a 258 do Código de Processo Penal - e não as invocadas
normas do Diploma Processual Civil.

Se o apontado defeito da representação não conduz
necessariamente à inépcia da peça que a consubstancia, não será
necessário grande esforço para se constatar que a conduta imputada
ao Sr. Procurador-Geral de Justiça não constitui delito, do que resulta
a ausência de justa causa para o recebimento da denúncia.

Deveras e como ensina a melhor doutrina, tem-se por ausente a
justa causa para a ação penal, quando o fato descrito não constitua
crime ou quando o suporte probatório não permita demonstrar a
existência do crime ou a identificação de sua autoria (cite-se, por
todos, Roberto Lyra - Comentários ao Código de Processo Penal, vol.
VI, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 1994).

Ora, in casu, a não caracterização da conduta infracional resulta, em
primeiro plano, do fato de o Sr. Procurador-Geral de Justiça não ter
emitido parecer - relembre que a conduta típica não é outra, senão
“emitir parecer, quando, por lei, seja suspeito na causa”.

A caracterização da infração, ainda que pela via reflexa adotada na
denúncia, pressuporia a existência de uma ação judicial (causa) e de
um parecer emitido pelo acusado na condição de membro do
Ministério Público, o que se traduz em modo típico de atuação do
Parquet. Na circunstância apresentada na denúncia, e considerado o
momento da atuação do titular do Ministério Público estadual, não há
parecer e sequer processo.

O que se tem como infração cometida pelo Procurador-Geral de
Justiça nada mais é do que o exercício de sua competência funcional.
Com efeito, a representação criminal deu-se com base no art. 5º, II, do
Código de Processo Penal, segundo o qual, nos crimes de ação
pública, o inquérito policial será iniciado, verbis “mediante requisição
da autoridade judiciária ou do Ministério Público ou a requerimento do
ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo”.
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Como membro e titular do órgão máximo do Ministério Público, o
Procurador-Geral de Justiça acionou, legalmente, a persecução penal,
o que obviamente não encerra a ação de “emitir parecer”, senão o ato
de levar ao conhecimento da autoridade competente a ocorrência de
conduta que considera típica, em face de convicção sobre a existência
de crime contra a honra de autoridades de vários poderes e órbitas da
Federação.

Avulta, ademais, a legitimidade do chefe do Parquet quando se
considera que, para além do dever funcional, a referida autoridade
poderia iniciar a persecutio na condição de ofendido.

Milita ainda a favor desse entendimento o fato de que a atuação do
Procurador-Geral de Justiça limita-se a acionar a persecução penal,
submetendo, pois, a abertura da investigação e eventual oferecimento
de denúncia à autoridade competente, qual seja a promotora a quem
se dirigiu a representação.

Nem se diga que haveria in casu submissão hierárquica a
determinar o necessário e obrigatório processamento da investigação.
Ora, não há, no caso, ordem, mas pedido. A independência funcional
própria do Ministério Público não permitiria vislumbrar caráter
vinculante na representação em tela.

Com efeito, a representação feita pelo Procurador-Geral de Justiça
resultou na instauração de procedimento investigatório criminal e em
posterior propositura de ação acautelatória de quebra de sigilo e
demais medidas judiciais porque assim entendeu de agir a Promotora
responsável pelo caso, e não por ordem do chefe do Parquet.

Do mesmo modo, o deferimento dos pedidos de busca e apreensão
e de suspensão de domínio deram-se, igualmente com imparcialidade,
em face da convicção do juiz da causa.

Tem-se, em última análise, que a atuação do Procurador-Geral de
Justiça marcou-se por total impessoalidade, por isso que se limitou a
suscitar a abertura dos referidos procedimentos e processos que,
conduzidos por outras autoridades não vinculadas àquele requerente,
ensejaram ao acusado a chance de ampla defesa e contraditório.

Nessa linha de raciocínio, tem-se mesmo por pueril, data venia, o
argumento utilizado na representação sob exame, segundo o qual,
verbis: “O MM. Juiz da Vara de Inquéritos Policiais, que aqui figura
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como autoridade (sic), foi iludido através de ardil do Sr. Procurador-
Geral de Justiça e deferiu em parte as cautelares requeridas...”

Repita-se que o Sr. Procurador-Geral de Justiça não funciona nem
funcionou no processo judicial em questão, no qual o denunciado e
ora representante teve e tem todas as chances de se defender,
provando, inclusive, se for o caso, a existência e o uso de ardis.

A admissão pacífica do uso de habeas corpus para trancamento de
ação penal quando faltante a justa causa é assim explicada por Weber
Martins Batista: “As garantias expressas e implícitas nas Constituições
dos países democráticos têm levado suas leis de processo a impedir
que alguém seja levado às barras do tribunal, sem que haja contra ele
um mínimo de prova, um fumus bonis iuris” (O Furto e o Roubo no
Direito e no Processo Penal, Forense: Rio de Janeiro, 1997, p. 429).

A existência de justa causa, seja para o inquérito, seja para a ação
penal, constitui requisito garantidor da própria dignidade da pessoa,
que não pode ser levada ao drama de se sentar no banco dos réus
sem a existência de um fundamento minimamente razoável.

Não foi outra a razão a inspirar o entendimento da Excelsa Corte
quanto à possibilidade de verificação dos requisitos de
procedibilidade, aí incluída a existência de justa causa, no âmbito do
processo por crime de responsabilidade - ou impeachment, o que se
ilustra nas palavras do Min. Sepúlveda Pertence no Mandado de
Segurança nº 20941-1-DF, em que se pôs em causa o não
recebimento pelo Presidente da Câmara de Deputados de processo
por crime de responsabilidade política contra o então Presidente José
Sarney:

“Cuida-se de abrir um processo, de imensa gravidade, é um
processo cuja abertura, por si só, significa uma crise. Então nega-se
ao Presidente da Câmara saber se o fato, em tese, é crime de
responsabilidade? Se a denúncia, na linguagem do meu saudoso
conterrâneo Orozimbo Nonato, é ou não uma criação mental de
acusação? Se a documentação, que, segundo a lei, deve comprovar a
denúncia, pelo contrário, não prova a inexistência do crime de
responsabilidade? (...)

O que entendo é que não se pode reduzir o seu papel à verificação
burocrática, que se pretende. É à alta autoridade do Presidente da
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Câmara dos Deputados que se confiou a decisão liminar num
processo que, já na fase seguinte, irá a Plenário para a eleição de
uma comissão, e basta ser leitor de jornal para saber o que significa,
no presidencialismo, a composição das forças parlamentares para
compor uma comissão que pode ser o passo inicial, pelo menos, da
suspensão do Presidente da República.”

Certos de que o exame deliberatório da denúncia a ser feito pelo
Presidente da Casa Legislativa integra o processo regido pela referida
Lei nº 1.079/50 e de que não será menos grave o recebimento da
denúncia contra qualquer das autoridades que, segundo previsão
daquele diploma, respondem por infração político-administrativa; e por
quanto o mais se expôs nessa manifestação, conclui-se que o fato
imputado ao Sr. Procurador-Geral de Justiça pelo cidadão Marco
Aurélio Flores Carone não é definido em lei como crime de
responsabilidade ou como ilícito de qualquer natureza, razão pela qual
opinamos pela rejeição liminar da denúncia, nos termos do art. 43 do
Código de Processo Penal, que à hipótese se aplica por analogia.

É o parecer, s.m.j.
Belo Horizonte, 29 de setembro de 2008.
Júlio César dos Santos Esteves, Procurador - Maurício da Cunha

Peixoto, Procurador-Geral Adjunto - Luís Antônio Prazeres Lopes,
Procurador-Geral da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais.”

* - Publicado de acordo com o texto original.
“OFÍCIO*

EXMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DE MINAS GERAIS

REFERE-SE: COMUNICAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA DO ART. 19
DA LEI. 1.079/50

Marco Aurélio Flores Carone, já qualificado na Representação
formulada por pratica de Crime de Responsabilidade, protocolada em
02 de setembro de 2008, nesta Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, em desfavor do Procurador Geral de Justiça de Minas Gerais
Dr. Jarbas Soares Junior, vem expor e requerer o seguinte:

Conforme se verifica a matéria em questão não tem qualquer
determinação de tramitação prevista no regimento desta casa
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Legislativa, por este motivo requeri fosse adotado a tramitação
prevista na Lei. 1.079/50. Que determina:

Art. 19. Recebida a denuncia, será lida no expediente da sessão
seguinte, e despachada a uma comissão especial eleita, da qual
participem observada a respectiva proporcionalidade, representantes
de todos os partidos para opinar sobre a mesma.

Art. 20 A comissão a que alude o artigo anterior se reunira dentro de
48 horas e, depois de eleger seu Presidente e relator, emitira parecer,
dentro do prazo de dez dias, sobre se a denuncia deve ser ou não
julgada objeto de deliberação. Dentro desse período poderá a
comissão proceder as diligencia que julgar necessárias ao
esclarecimento da denuncia.

Como demonstrado à própria lei fixa o andamento da proposição,
que assim denomina-se em função do disposto no Art. 171. Parágrafo
Único - V, do Regimento Interno desta Assembléia Legislativa de
Minas Gerais.

Igualmente o mesmo Regimento Fixa em seu Art. 290 que:
Art. 290 - A representação popular de pessoa física ou jurídica

contra ato ou omissão de autoridade ou entidade publica ou contra ato
imputado a membro da Assembléia Legislativa será examinada pelas
comissões ou pela Mesa, desde que seja:

I - encaminhada por escrito,
I - matéria de competência da Assembléia Legislativa.
Desta forma qualquer outro procedimento diferente tomado por

Vossa Excelência será interpretado como desobediência aos diplomas
citados.

Advirto ainda que a proposição em tela foi protocolada em 02 de
setembro de 2008.

E em descumprimento ao disposto no Art. 19 da Lei 1.079/50 a
mesma não foi lida no expediente da seção seguinte, nem de qualquer
outra posterior.

Oficialmente a Secretaria Geral da Mesa informa apenas que “o
presidente está analisando”.

Não quero privilegio, porem igualmente não abro mão do
cumprimento da lei.

Dando a este o cumprimento das formalidades legais,
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Atenciosamente.
Belo Horizonte, 10 de Setembro de 2008.
Marco Aurélio Flores Carone
Titulo de Eleitor nº 014473660264
Identidade nº M-522.468 SSPMG
CPF: 229.767.606-91.”
* - Publicado de acordo com o texto original.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos

termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº
2.934/2008, da Comissão de Defesa do Consumidor. Publique-se para
os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Transporte - aprovação, na 25ª Reunião Ordinária, em 7/10/2008, dos
Projetos de Lei nºs 2.469/2008, do Deputado Arlen Santiago,
2.639/2008, do Deputado Alberto Pinto Coelho, e 2.648/2008, da
Deputada Elisa Costa, e dos Requerimentos nºs 2.908 e 2.910/2008,
do Deputado Doutor Viana; de Administração Pública - aprovação, na
27ª Reunião Ordinária, em 7/10/2008, dos Projetos de Lei nºs
2.585/2008, do Deputado Domingos Sávio, e 2.733/2008, do
Deputado Mauri Torres, e dos Requerimentos nºs 2.890/2008, do
Deputado Ronaldo Magalhães, e 2.903/2008, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva (Ciente. Publique-se.) e pelo Deputado Gilberto Abramo -
informando sua indicação para membro efetivo da Comissão Especial
para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº
47/2008, na vaga do Deputado Adalclever Lopes, e indicando o
Deputado Adalclever Lopes para membro suplente da referida
comissão (Ciente. Designo.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Ana Maria Resende,

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 1.842/2007. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII
do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

Encerramento
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O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a especial 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
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/10/2008

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimentos do Deputado Agostinho Patrús Filho e da Deputada
Elisa Costa; aprovação - Chamada para recomposição do número
regimental; existência de quórum para votação - Votação, em turno
único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 18.515; manutenção -
Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 18.615;
votação secreta do veto aos incisos I e II do art. 4º; manutenção;
questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião; votação
secreta do veto aos demais dispositivos da proposição; rejeição -
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 - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
Chico Uejo - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre
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João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -
Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado -
Zé Maia.

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

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

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado

Agostinho Patrús Filho, solicitando a inversão da pauta desta reunião,
de modo que o Projeto de Lei nº 1.269/2007 seja apreciado logo após
o Projeto de Lei nº 1.523/2007. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa requerimento da
Deputada Elisa Costa, solicitando a inversão da pauta desta reunião,
de modo que o Veto Total à Proposição de Lei nº 18.615 seja
apreciado em segundo lugar. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta,
solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para
a recomposição de quórum.
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O Sr. Secretário (Deputado Lafayette de Andrada) - (- Faz a
chamada.).

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados.
Portanto, há quórum para votação.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº
18.515, que proíbe a cobrança de consumação mínima por fornecedor
de produto ou serviço. A Comissão Especial opina pela manutenção
do veto. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os
arts. 222 e 255, do Regimento Interno. As Deputadas e os Deputados
que desejarem manter o veto registrarão “sim” e os que desejarem
rejeitá-lo registrarão “não”. A fim de proceder à votação pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que
ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste
momento. A Presidência dará início ao processo e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares. Em
votação, o veto.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Alberto

Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Célio
Moreira - Chico Uejo - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Djalma Diniz
- Domingos Sávio - Doutor Viana - Elisa Costa - Eros Biondini - Fábio
Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio
- Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Lafayette
de Andrada - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Guedes - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz -
Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei
Miranda - Wander Borges - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 38 Deputados. Votaram “não” 4
Deputados, totalizando 42 votos. Está, portanto, mantido, em turno
único, o Veto Total à Proposição de Lei nº 18.515. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Votação, 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
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dá outras providências. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir
parecer. Designado relator em Plenário o Deputado Agostinho Patrús
Filho opina pela manutenção do veto aos incisos I e II do art. 4º e pela
rejeição do veto aos demais dispositivos da proposição. A Presidência
vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de
conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do
Regimento Interno. A fim de proceder à votação pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que
ainda não registraram sua presença no painel, que o façam neste
momento. A Presidência dará início ao processo e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares. Em
votação, o veto aos incisos I e II do art. 4º da proposição.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Alberto

Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Célio
Moreira - Chico Uejo - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Djalma Diniz
- Domingos Sávio - Doutor Viana - Elisa Costa - Eros Biondini - Fábio
Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio
- Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Lafayette
de Andrada - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Guedes - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 42 Deputados. Votou “não” 1
Deputado. Está, portanto, mantido o veto aos incisos I e II do art. 4º da
proposição. Oficie-se ao Governador do Estado.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, precisamos de um tempo

para entendimentos.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 3
minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
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O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Em votação,
o veto aos demais dispositivos da Proposição de Lei nº 18.615.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Alberto

Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Délio Malheiros - Dimas
Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Viana - Elisa Costa
- Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia
Brandão - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique -
Lafayette de Andrada - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João -
Paulo Guedes - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses -
Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton
Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 2 Deputados. Votaram “não” 40
Deputados. Houve 1 voto em branco. Está, portanto, rejeitado o veto
os demais dispositivos da Proposição de Lei nº 18.615. À
promulgação. Está, portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total à
Proposição de Lei nº 18.615, exceto o veto aos incisos I e II do art. 4º
da proposição.

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 8, 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 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/10/2008

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Chamada para recomposição do número
regimental; existência de quórum para votação - Votação, em turno
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único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 18.590; votação secreta;
inexistência de quórum para votação; anulação da votação; renovação
da votação secreta; manutenção - 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 - Carlin Moura -
Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio -
Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - 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 - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz
- Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -
Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado -
Zé Maia.

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 Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

O Sr. Presidente - A Presidência comunica o falecimento, ocorrido
ontem, da Sra. Natalina Fonseca Souza Cruz, genitora do Deputado
Sávio Souza Cruz, a quem cumprimentamos e prestamos a nossa
solidariedade cristã em nome da Mesa.
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2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

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

reunião os Vetos Totais às Proposições de Lei nºs 18.515 e 18.615,
apreciados na extraordinária realizada ontem, à noite.

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 Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a
chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 44 Deputados.
Portanto, há quórum para votação.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº
18.590, que modifica a Lei nº 13.770, de 06/12/2000, 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. A Presidência vai submeter
a matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o
art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. As
Deputadas e os Deputados que desejarem manter o veto registrarão
“sim” e os que desejarem rejeitá-lo registrarão “não”. A fim de
proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às
Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença
no painel que o façam neste momento. A Presidência dará início ao
processo e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que
ocupem seus lugares. Em votação, o veto.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 37 Deputados. Não há quórum

para votação. A Presidência a torna sem efeito. A Presidência vai
renovar a votação. Para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados
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que ocupem seus lugares. Em votação, o veto.
- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Elisa
Costa - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo
- Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - João Leite -
José Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz Tadeu
Leite - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Guedes - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 35 Deputados. Votaram “não” 6
Deputados, totalizando 41 votos. Está, portanto, mantido, em turno
único, o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 18.590. Oficie-se ao
Governador do Estado.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo
mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/9/2008
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão (substituindo a Deputada Rosângela Reis, por
indicação da Liderança do BPS) e os Deputados Antônio Carlos
Arantes e Domingos Sávio, 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 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
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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 1.400 e 1.478/2007 e
2.557/2008, em turno único (Deputado Walter Tosta); 2.661 e
2.657/2008, em turno único (Deputado Domingos Sávio); 2.665 e
2.666/2008, em turno único (Deputada Elisa Costa); 2.410 e
2.652/2008, em turno único (Deputado Antônio Carlos Arantes), e
116/2007, em 2º turno (Deputada Rosângela Reis). 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 1.300/2007 (relator: Deputado
Domingos Sávio), 1.478/2007 (relator: Deputado Walter Tosta), 2.410,
2.526 e 2.652/2008 (relator: Deputado Antônio Carlos Arantes) e
2.657/2008 (relator: Deputado Domingos Sávio), que receberam
parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.861, 2.879 e 2.888/2008.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
2.461, 2.465, 2.466, 2.487, 2.506, 2.527, 2.530, 2.532 e 2.540/2008.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. A Presidência
recebe requerimento do Deputado Carlin Moura, a ser oportunamente
apreciado, em que solicita a realização de reunião conjunta com a
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para
discutir, em audiência pública, denúncia do Sindicato dos Metalúrgicos
de Betim relativa aos inúmeros acidentes de trânsito, muitos com
vítimas fatais, que têm ocorrido na Rodovia Fernão Dias. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Rosângela Reis, Presidente - Walter Tosta - Elisa Costa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 960/2007
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Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em
epígrafe visa declarar de utilidade pública a Chácara Pedacinho do
Céu, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

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 960/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Chácara Pedacinho do Céu, com sede no Município de São Sebastião
do Paraíso, que tem por escopo a prática da assistência social e
educativa, especialmente voltada aos dependentes de álcool.

Com esse propósito, oferece abrigo ao alcoólatra indigente e
excluído da sociedade, para que possa recuperar-se. Como terapia e
para que possa ter condições de sobrevivência após o tratamento,
aprende o cultivo de hortaliças e cereais, colaborando também com a
subsistência dos demais assistidos.

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 960/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2008.
Doutor Rinaldo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.369/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela
tem por 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.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.369/2008 tem por 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.

Trata-se de instituição voltada para a defesa dos direitos e
interesses das mulheres, consolidando seu papel na sociedade e
assegurando-lhes acesso a oportunidades no mercado de trabalho.

Também dá atenção à infância, à juventude, à terceira idade e à
família, criando condições para o perfeito atendimento das demandas
e necessidades apresentadas por esses segmentos, além de prestar
assistência psicológica à mulher e seus familiares, visando proteger a
saúde física e mental do grupo como um todo.

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

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

nº 2.369/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.464/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Wander Borges, objetiva
declarar de utilidade pública a instituição denominada Aruanda Lar
dos Filhos de Deus - CEI-Aruanda, com sede no Município de Sabará.

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

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 2.464/2008 objetiva seja declarada de utilidade
pública a instituição denominada Aruanda Lar dos Filhos de Deus,
com sede no Município de Sabará, entidade civil sem fins lucrativos e
de natureza filantrópica, que tem por finalidade proteger a saúde da
família, da gestante, da criança e do idoso, assim como combater a
fome e a pobreza, promovendo o desenvolvimento daquela
comunidade.

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 suas
diretrizes de trabalho e captar recursos para realização de suas
atividades.

Pelo que foi exposto, ela está habilitada a receber o título de
utilidade pública.

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

2.464/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.502/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Granja
Primavera, 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 2.502/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária de Granja Primavera, com sede no
Município de São Francisco, entidade sem fins lucrativos, que tem por
finalidade conquistar melhores condições de vida para seus
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associados e promover a cidadania.
Com esse propósito, desenvolve atividades voltadas à proteção da

saúde da família, da gestante, da criança, do adolescente e do idoso,
combate a fome e a pobreza, integra seus associados, especialmente
os portadores de deficiência, no mercado de trabalho, melhora as
condições de moradia, saneamento e distribuição de água na
comunidade, cria creches, asilos e albergues para abrigar os que
necessitam de cuidados e luta pela implantação de serviços básicos,
como escola e posto de saúde.

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 2.502/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.503/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Conselho Municipal de Entidades de
Ação Comunitária de São Francisco – Comenac-SF –, com sede no
Município de São Francisco.

A proposição foi encaminhada à 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 2.503/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Conselho Municipal de Entidades de Ação Comunitária de São
Francisco, que tem como finalidade precípua realizar obras e ações
visando à melhoria da qualidade de vida da população local.

Com esse propósito, oferece proteção à saude da família, da
gestante, da criança, do adolescente e do idoso, combate a fome e a
pobreza, oferece cursos profissionalizantes visando à inserção dos
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seus associados no mercado de trabalho, desenvolve atividades nas
áreas da educação, da cultura, do esporte e do lazer, orienta sobre a
preservação do meio ambiente e promove a habilitação e reabilitação
de portadores de deficiência.

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

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

nº 2.503/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.510/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ele,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.510/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de
Croá, com sede no Município de São Francisco, entidade civil sem fins
lucrativos, fundada em 1996, 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.

Diante da relevância de seu trabalho, é oportuno e meritório
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conceder-lhe o título de utilidade pública
Finalizando, cabe ressaltar que, com objetivo de adequar o nome da

entidade à forma consignada no art. 1º do seu estatuto, foi
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça a Emenda nº 1.

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

2.510/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.516/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Grupo Unido da Comunidade de
Descansador, 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 2.516/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Grupo Unido da Comunidade de Descansador, com sede no
Município de São Francisco, que tem como finalidade precípua a
melhoria da qualidade de vida dos moradores locais.

Com esse propósito, combate a fome e a pobreza, promove a
proteção da saúde da família, da gestante, da criança, do adolescente
e do idoso, oferece atividades nas áreas do esporte, da cultura e do
lazer, busca a integração dos seus assistidos no mercado de trabalho,
orienta sobre a preservação do meio ambiente e estabelece
permanente diálogo com a área pública e a iniciativa privada visando
subsidiar suas iniciativas.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.
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Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 2.516/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.517/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de
Brejo da Felicidade, com sede no Município de São Francisco.

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 2.517/2008 objetiva seja declarada de utilidade

pública a Associação Comunitária de Brejo da Felicidade, com sede
no Município de São Francisco, entidade civil sem fins lucrativos,
fundada em 1997, que tem por finalidade congregar as pessoas
daquela comunidade, promovendo o seu desenvolvimento.

Para cumprir os seus objetivos programáticos, fomenta projetos
alternativos voltados para a geração de renda.

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 lhe conceder a pretendida
declaração de utilidade pública.

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

2.517/2008 em turno único.
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Sala das Comissões, 7 de outubro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.520/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Barra
do Morro, 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 2.520/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária de Barra do Morro, com sede no Município
de São Francisco, que tem por finalidade precípua implementar ações
na busca de melhoria na qualidade de vida dos moradores locais.

Com esse propósito, promove a proteção da saúde da família, da
gestante, da criança, do adolescente e do idoso, por meio de
campanhas de prevenção ao uso de drogas, a doenças transmissíveis
e infecto-contagiosas, de aleitamento materno e sobre outros temas
de interesse da comunidade, incentiva a criação de hortas e roças
comunitárias e distribuição de alimentos, objetivando o combate à
fome e à pobreza, realiza cursos profissionalizantes para a inserção
de seus beneficiários no mercado de trabalho e geração de renda,
divulga a cultura e implementa o esporte, a produção de artesanato e
ações visando à proteção do meio ambiente.

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 2.520/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.539/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais da Fazenda Tamanduá, 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 2.539/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Fazenda
Tamanduá, com sede no Município de São Francisco, que tem como
finalidade precípua implementar ações na busca de melhoria na
qualidade de vida dos pequenos produtores e trabalhadores rurais,
moradores da comunidade de Tamanduá e adjacências.

Com esse propósito, desenvolve atividades visando à proteção da
saúde da família, da gestante, da criança e do idoso, combate a fome
e a pobreza, insere seus associados no mercado de trabalho, habilita
e reabilita pessoas portadoras de deficiência, divulga a cultura e a
necessidade de proteção do meio ambiente e promove o esporte.

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 2.539/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.546/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório
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De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais de Taboquinha de Tapera, com sede no Município
de São Francisco.

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 2.546/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Taboquinha de
Tapera, com sede no Município de São Francisco, entidade civil sem
fins lucrativos, fundada em 1997, que tem por finalidade congregar as
pessoas dessa comunidade, promovendo o seu desenvolvimento.

Para cumprir os seus objetivos programáticos, fomenta 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, promove projetos alternativos
voltados para a geração de renda e 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°

2.546/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.571/2008

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Juninho Araújo, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo instituir o Dia do Motorista do Transporte Escolar.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade. Agora, vem a esta Comissão para
receber parecer quanto ao mérito, nos termos do disposto no art. 102,
XII, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.571/2008 tem por escopo instituir o dia 26 de

julho como Dia do Motorista do Transporte Escolar.
Um dos mais graves problemas atuais é o crescimento da frota de

automóveis, principalmente nas grandes cidades. São milhões de
veículos circulando diariamente, o que resulta em congestionamento,
aumento nos índices de poluição do ar e no estresse da população.
Para a solução desse transtorno é necessário que se realizem obras
viárias adequadas ao novo fluxo, e, principalmente, que as pessoas se
conscientizem da necessidade do uso racional do automóvel.

Nesse ponto, o motorista de transporte escolar presta um serviço
não apenas para as famílias das crianças que conduz, mas para toda
a cidade, pois o coletivo que dirige, de forma profissional e segura,
substitui vários veículos, que, nas portas das escolas, causam
transtornos e estrangulam o trânsito.

Em decorrência disso, é meritória a proposta do projeto de lei em
análise, pois institui um dia especial para a valorização desses
profissionais e enseja a reflexão sobre os direitos e deveres dos
condutores e demais atores do trânsito, tendo em vista a torná-lo mais
seguro.

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

2.571/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2008.
Gustavo Valadares, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Juninho Araújo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.635/2008
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Chico Uejo, o projeto de lei em tela tem por

finalidade declarar de utilidade pública a Obra Unida Asilo Padre
Eustáquio da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no
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Município de Coromandel.
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 2.635/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Obra Unida Asilo Padre Eustáquio da Sociedade São Vicente de
Paulo, que tem como finalidade precípua a prática da assistência
social e da promoção humana.

Para a consecução de suas metas, prioriza o atendimento às
pessoas idosas de ambos os sexos, mantendo estabelecimento para
abrigá-las. Dessa maneira, intenta assegurar-lhes integridade e
dignidade, confortá-las e amenizar suas dificuldades materiais.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem como objetivo adequar o nome da
entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

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

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

nº 2.635/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.651/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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
de Antônio Carlos.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
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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 2.651/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Organização de Produtores e Moradores do Capão
da Cerca e Fagundes, entidade sem fins lucrativos, que trabalha em
prol da agropecuária e pelo bem-estar da comunidade.

Sua finalidade precípua é promover o desenvolvimento comunitário
por meio da realização de obras e melhoramentos, proporcionando a
melhoria da qualidade de vida e do convívio entre seus habitantes.
Com esse propósito, fomenta atividades culturais, desportivas e
econômicas, especialmente no setor das explorações agropecuárias,
além da assistência social.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem como objetivo adequar o nome da
entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Pela relevância das suas iniciativas, acreditamos ser a instituição
merecedora do título de utilidade pública.

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

2.651/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.683/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Centro de Educação para o Trabalho
Virgílio Resi, com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou. Cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o
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art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.683/2008 pretende declarar de utilidade pública
o Centro de Educação para o Trabalho Virgílio Resi, com sede no
Município de Belo Horizonte, que tem como finalidade primordial
oferecer aos adolescentes cursos de qualificação profissional, visando
à sua inserção no mercado de trabalho.

Além desse propósito, firma convênios com entidades públicas e a
iniciativa privada, visando subsidiar suas iniciativas, implementa ações
nas áreas da cultura e do esporte, edita e divulga livros, revistas,
boletins e folhetos relacionados com suas atividades, incentiva
pesquisas nas áreas da educação e do trabalho e promove
congressos, simpósios, seminários e conferências com temas ligados
aos seus fins.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem por escopo acrescentar a sede da
entidade no art. 1º do projeto de lei de acordo com a técnica
legislativa.

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

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

nº 2.683/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.685/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em epígrafe
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.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
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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 2.685/2008 pretende 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, que tem por
finalidade a prática da assistência social e da promoção humana, por
meio da manutenção de estabelecimento destinado a abrigar pessoas
idosas, proporcionando-lhes assistência social e apoio material, moral
e intelectual, em condições de liberdade e dignidade, visando à
preservação de sua saúde física e mental.

Com o mesmo propósito, atende, em caráter excepcional, a pessoas
que, embora não sejam idosas, necessitam de amparo, como, por
exemplo, os portadores de deficiências físicas ou psicológicas.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem como objetivo adequar o nome da
entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

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 2.685/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.688/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Associação de Moradores do
Bairro Segismundo Pereira – Amosp –, com sede no Município de
Uberlândia.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ele, conforme preceitua o art. 103, I,
“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, que tem como objetivo precípuo trabalhar
para o bem-estar da população da região onde atua, fomentando seu
desenvolvimento social, cultural e econômico.

Além do mais, representa e defende a comunidade, coordenando
sua participação democrática na vida municipal, promove ações de
proteção à criança, à gestante, ao idoso e ao portador de deficiência,
especialmente nas áreas de educação, cultura, esporte e lazer e
realiza estudos e discussões para implementação de programas de
preservação ambiental.

Isto posto, consideramos que a instituição merece ser agraciada
com o título de utilidade pública.

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

nº 2.688/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.689/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Associação Assistencial
Esportiva Peneirinha, com sede no Município de Cambuí.

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 2.689/2008 pretende declarar de utilidade pública
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a Associação Assistencial Esportiva Peneirinha, com sede no
Município de Cambuí, que tem como finalidade precípua congregar
órgãos e pessoas interessadas em defender os direitos e as
demandas da comunidade local.

Para a consecução de seus propósitos, desenvolve atividades
assistenciais, sociais, educacionais e recreativas, oferece proteção à
saúde da família, doa às pessoas carentes material necessário à
construção, reforma e ampliação de residências, combate a fome e a
pobreza, incentiva a agricultura de subsistência dos pequenos
produtores rurais por meio da doação de sementes e adubos, orienta
sobre a preservação do meio ambiente e celebra convênios com a
iniciativa privada e com entidades públicas para subsidiar suas
iniciativas.

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

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

nº 2.689/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.702/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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
de Desenvolvimento Social, com sede no Município de Alfenas.

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 2.702/2008 tem como finalidade declarar de

utilidade pública o Instituto Ipanema de Desenvolvimento Social, com
sede no Município de Alfenas, que tem como objetivo primordial a
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promoção humana, por meio da assistência social, cultural e
educacional, e o crescimento da atividade econômica.

Para a consecução de seus propósitos, fomenta o trabalho
voluntário, o desenvolvimento de novos modelos socioprodutivos e de
sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito.

Assim mantém atividades que visam à capacitação profissional, à
geração de emprego e renda, incentivando o resgate da cidadania e a
garantia dos direitos básicos.

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

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

nº 2.702/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.716/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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.

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 2.716/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária Unida do Bairro Ipê Amarelo, com
sede no Município de Contagem, que tem por escopo contribuir para a
melhoria da qualidade de vida de seus associados e da comunidade
da qual fazem parte.

Entre as suas principais iniciativas está a de zelar pela conservação
e melhoria da infra-estrutura do Bairro Ipê Amarelo e adjacências.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
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Constituição e Justiça, tem como objetivo adequar o nome da
entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

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 2.716/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.717/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Moradores do
Bairro Nossa Senhora da Penha - Asmobap -, com sede no Município
de Governador Valadares.

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 2.717/2008 objetiva seja declarada de utilidade

pública a Associação de Moradores do Bairro Nossa Senhora da
Penha, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1990, que tem
por finalidade promover o desenvolvimento comunitário por meio da
integração social, bem como melhoria da qualidade de vida dos
moradores por meio de ações no campo da assistência social.

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

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

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
2.717/2008 em turno único.

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.720/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública a Associação Urucaniense de Apoio
ao Idoso - Audai -, com sede no Município de Urucânia.

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 2.720/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Urucaniense de Apoio ao Idoso, entidade sem fins
lucrativos e de caráter beneficente, que tem por escopo amparar, na
velhice, homens e mulheres dos segmentos menos favorecidos,
preferencialmente do Município de Urucânia, proporcionando-lhes
assistência e plena integração familiar e comunitária.

Além disso, estimula o estudo de temas ligados ao idoso, buscando
soluções criativas e viáveis para os problemas da terceira idade, para
que a vida, nesse estágio, seja vivida em sua plenitude.

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 2.720/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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2.726/2008
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Ivair Nogueira,

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Clube da Amizade
de Guaranésia, com sede nesse Município.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.726/2008 objetiva seja declarada de utilidade

pública a Associação Clube da Amizade de Guaranésia, entidade civil
sem fins lucrativos e de natureza filantrópica, que tem por finalidade
prestar assistência às pessoas da terceira idade, promovendo a sua
valorização pessoal, familiar e social, além de desenvolver atividades
voltadas para o lazer, esportes e cultura.

Para consecução de suas iniciativas, firma parcerias com outras
entidades congêneres e órgãos públicos que atuam diretamente na
área da assistência social, de forma a atualizar suas diretrizes de
trabalho e captar recursos para realização de suas finalidades
específicas.

Levando-se em consideração a exposição de motivos, a instituição
está habilitada a receber o título de utilidade pública.

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

2.726/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.728/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Deiró Marra, o projeto de lei em tela visa
alterar a Lei nº 12.179, de 1996, que declara de utilidade pública a
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Fundação Orientadora e de Recuperação por Trabalhos e
Espiritualidade Padre Eustáquio, com sede no Município de
Patrocínio.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Vem agora a matéria a
esta Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.728/2008 tem por objetivo alterar a

denominação da Fundação Orientadora e de Recuperação por
Trabalhos e Espiritualidade Padre Eustáquio, declarada de utilidade
pública pela Lei nº 12.179, de 1996, para Fundação Padre Eustáquio
– Casa da Menina, em conseqüência da alteração estatutária
realizada em 29/3/2006.

Pela análise de seu estatuto, verificamos que a instituição apresenta
as mesmas condições formais que lhe permitiram a outorga do título
de utilidade pública por meio da referida Lei nº 12.179, e tem como
finalidade a manutenção de espaço destinado a receber jovens do
sexo feminino de 7 a 18 anos de idade, oriundas de creches, para
continuação do trabalho de promoção pessoal e acompanhamento na
escola, na família e na comunidade.

Cabe ressaltar que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça, tem a finalidade de adequar o texto da
proposição à técnica legislativa.

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

2.728/2008, em turno único, na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.731/2008

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em tela visa
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declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos do Centro
de Reabilitação, 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 determina o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.731/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Pais e Amigos do Centro de Reabilitação, com sede
no Município de Belo Horizonte, que tem como finalidade primordial
promover a melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes
com deficiência, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da
cidadania, bem como incentivar a comunidade a melhor conhecer as
suas potencialidades e reivindicações.

A entidade proporciona a seus assistidos atendimento nas áreas de
educação, saúde, esporte e lazer, além de promover estudos e
pesquisas, com o intuito de difundir avanços científicos na área da
saúde mental e aprimorar a formação de pessoal técnico.

Junto aos poderes públicos e entidades privadas, reivindica políticas
a favor dos direitos da criança e do adolescente.

Dessa forma, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 2.731/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2008.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.734/2008

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, situado no Município de Ponte Nova.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.734/2008 tem por finalidade dar a

denominação de Edifício Affonso Messias Soares ao prédio destinado
ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, situado na Rua
Miguel Martins Chaves, nºs 17, 33, 41 e 43, no Município de Ponte
Nova.

Com a proposição em análise pretende-se homenagear a memória
de Affonso Messias Soares, Promotor de Justiça na Comarca de
Ponte Nova por 29 anos, quando se destacou naquela comunidade e
na instituição que representava 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 - UFRRJ -,
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 da
Procuradoria, 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.

O Doutor Affonsinho, como era conhecido, angariou a admiração e o
respeito dos colegas, da Magistratura e dos serventuários, além dos
advogados que militavam nas comarcas em que trabalhou, por sua
defesa intransigente das leis e da instituição que representava, com
notável senso de humanidade e justiça.

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

nº 2.734/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
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Ivair Nogueira, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.754/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela tem como

objetivo declarar de utilidade pública o Centro de Recuperação de
Alcoólatras - Cerea -, com sede no Município de Prata.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/9/2008 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 2.754/2008 tem como finalidade declarar de

utilidade pública o Centro de Recuperação de Alcoólatras, com sede
no Município de Prata.

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.
12, que as atividades de seus Diretores não serão remuneradas; e, no
art. 44, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere devidamente
constituída.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.754/2008.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Neider Moreira - Hely Tarqüínio.



210

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.757/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em tela tem
como escopo instituir o Dia Estadual da Língua Brasileira de Sinais –
Libras.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 12/9/2008,
e, em seguida, distribuída a este órgão colegiado a fim de ser
apreciada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e
102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.757/2008 tem como escopo seja instituído o

Dia Estadual da Língua Brasileira de Sinais – Libras –, a ser
comemorado, anualmente, no dia 24 de abril, data que seria destinada
à realização de seminários, debates e palestras, entre outras
atividades de divulgação dessa língua.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela
repartição de competências entre a União, os Estados membros, o
Distrito Federal e os Municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira e desfrutando de competência legislativa
própria. Em suas esferas de competência, a União legisla
privativamente sobre as matérias em que predomina o interesse
nacional, relacionadas no art. 22 da Constituição da República; e os
Municípios, sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o
seu art. 30, inciso I.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada
no § 1º do art. 25 da referida Carta. É a chamada competência
residual, que lhe reserva as matérias que não se enquadrem no
campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data
comemorativa pode ser objeto de disciplinamento jurídico por parte
dos Estados componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de
iniciativa privativa da Mesa da Assembléia ou dos titulares dos
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Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de
Contas, não faz menção àquela ora examinada. Infere-se, portanto,
que a qualquer membro deste Parlamento é facultada a deflagração
do processo legislativo.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.757/2008.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

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

2.760/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Centro Social Mali Martin - CSMM -,
com sede no Município de Itamarandiba.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/9/2008 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 2.760/2008 visa declarar de utilidade pública o

Centro Social Mali Martin, com sede no Município de Itamarandiba.
Os requisitos para que as associações e fundações em

funcionamento no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou
comprovado que a entidade foi constituída e funciona há mais de um
ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelo exercício dos respectivos cargos.

Ressalte-se que o art. 28 de seu estatuto determina que o exercício
dos cargos de direção e do conselho fiscal será inteiramente gratuito e
o art. 30 preceitua que, no caso de sua dissolução, o patrimônio
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remanescente será destinado a instituição congênere, com
personalidade jurídica, com sede e atividades preponderantes no
Município de Itamarandiba, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Diante do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 2.760/2008.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

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

2.762/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Proprietários da
Ibituruna - Aspi -, com sede no Município de Governador Valadares.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/9/2008 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 2.762/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação dos Proprietários da Ibituruna, com
sede no Município de Governador Valadares.

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 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 item 9 do art. 10 do seu estatuto
determina que o exercício dos cargos de direção será inteiramente
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gratuito, e o art. 23 preceitua que, no caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a outras instituições
congêneres.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.762/2008.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.764/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a entidade Jovens com uma Missão, com
sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/9/2008 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 2.764/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a entidade Jovens com uma Missão, 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 mencionadas na referida proposição, 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 pelo exercício dos respectivos
cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 26 do seu estatuto determina que o
exercício dos cargos de direção será inteiramente gratuito e o art. 40
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preceitua que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
apresentamos a Emenda nº 1, na parte conclusiva deste parecer, a
fim de retificar o nome da instituição de acordo com o
consubstanciado no art. 1º do seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.764/2008 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 entidade Jovens com

uma Missão - Belo Horizonte -, com sede no Município de Belo
Horizonte.”.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.765/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário
de Segurança Pública - Consep - de Ipaba, com sede no Município de
Ipaba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/9/2008 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 2.765/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública, com
sede no Município de Ipaba.
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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.
37 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidades afins, e, no art. 41, 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 2.765/2008 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 1º Conselho de

Segurança Pública de Ipaba, com sede no Município de Ipaba.”.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.770/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Desenvolvimento Comunitário Princesa Isabel da Comunidade de
Lucas, com sede no Município de Serro.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/9/2008 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 2.770/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Desenvolvimento Comunitário Princesa
Isabel da Comunidade de Lucas, com sede no Município de Serro.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo,
pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade
jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição, no art. 28,
determina que as atividades de seus Diretores, Conselheiros e sócios
não serão remuneradas, e, no art. 32, dispõe que, no caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição
congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 2.770/2008 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.178/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em análise
dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de
estimular o apoio a projetos sociais no Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/5/2007, a proposição foi
preliminarmente apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
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forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

O projeto vem agora a esta Comissão para ser examinado quanto
ao mérito, em consonância com o disposto no art. 188, combinado
com o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe, que dispõe sobre a concessão de

incentivos fiscais com o objetivo de estimular a promoção de projetos
sociais no Estado, recebeu da Comissão de Constituição e Justiça
parecer pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade na forma do
Substitutivo nº 1, que buscou aperfeiçoar o projeto original,
adequando-o às exigências constitucionais e legais e à técnica
legislativa. Após o exame preliminar dessa Comissão técnico-jurídica,
a proposição passa receber os aprimoramentos decorrentes da
análise desta Comissão.

Neste ponto cumpre informar que matéria semelhante, o Projeto de
Lei no 2.236/2005, também da Deputada Elisa Costa, tramitou nesta
Casa na legislatura passada, ocasião em que recebeu pareceres
favoráveis, tanto da Comissão de Constituição e Justiça quanto desta
Comissão.

Nesta oportunidade, ao ser submetida a novo exame desta
Comissão, agora na forma do Projeto de Lei nº 1.178/2007,
entendemos especialmente pertinentes e elucidativos os argumentos
exarados por esta Comissão quando da avaliação da matéria na
legislatura passada. Assim, passamos a transcrever a essência do
parecer aprovado naquela ocasião.

“A concepção da assistência social como direito de cidadania, de
caráter universal, foi inaugurada pela Constituição de 1988 e
regulamentada pela Lei Federal nº 8.742, de 7/12/93, a Lei Orgânica
da Assistência Social – Loas. A partir de então, a assistência social
passou a se organizar pelas seguintes diretrizes: 1) descentralização
político-administrativa; 2) participação da população, tanto na
formulação da política como no controle público de suas ações; 3)
primazia da responsabilidade do Estado na condução da política; e 4)
matricialidade na família.

O Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS –, com vistas a
conferir efetividade aos preceitos ditados pela Constituição e pela
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Loas, aprovou, em setembro de 2004, a Política Nacional de
Assistência Social − PNAS −, que estabelece os princípios, as
diretrizes, os objetivos e as ações da política socioassistencial no
País. O Sistema Único de Assistência Social − Suas − organiza
operacionalmente essa política, tendo como referência normativa a
Norma Operacional Básica − NOB/Suas −, aprovada pelo CNAS em
julho de 2005. Articulado como sistema, o Suas pressupõe a gestão
compartilhada e o co-financiamento da política de assistência social
pelas três esferas de governo, com clara definição das competências
técnico-políticas de cada uma dessas esferas. Além disso, o sistema
define e organiza os elementos essenciais e imprescindíveis à
execução da política, com a normatização dos padrões dos serviços
prestados, a exigência de qualidade do atendimento, a definição de
indicadores para o monitoramento e a avaliação das ações, a
nomenclatura e a estratificação dos serviços e da rede
socioassistencial.

Para tanto, os serviços socioassistenciais são classificados em três
áreas de atuação: a vigilância social, a proteção social e a defesa
social e institucional. Entendem-se por serviços de vigilância social
aqueles direcionados ao conhecimento da demanda por proteção
social, ou seja, a produção e a sistematização de informações, por
meio da construção de indicadores e de índices territorializados,
relativos às situações de vulnerabilidade e de risco pessoal e social.
Os serviços de proteção social são aqueles destinados à segurança
de sobrevivência, de acolhida e de convívio familiar. Por fim, os
serviços destinados à defesa social e institucional referem-se à
garantia aos usuários do conhecimento acerca dos direitos
socioassistenciais e de sua defesa.

A proteção social é classificada como “proteção social básica” e
“proteção social especial”. Os serviços de proteção social básica
visam a prevenir situações de risco e se destinam a pessoas e
famílias em situação de vulnerabilidade social em razão de pobreza
monetária, exclusão no acesso a bens e serviços de cidadania,
fragilidade de vínculos familiares e comunitários, privações e
desvantagens resultantes do ciclo de vida ou de alguma deficiência,
entre outros. Trata-se, pois, da oferta de serviços, programas, projetos
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e benefícios − continuados e eventuais − de acolhimento, convivência
e socialização, além daqueles relativos ao desenvolvimento de
potencialidades, à aquisição de competências e ao fortalecimento dos
vínculos familiares e comunitários. São exemplos de ações no campo
da proteção social básica aquelas destinadas à atenção integral às
famílias, à inclusão produtiva, ao enfrentamento da pobreza, à
promoção da convivência entre idosos, à proteção e à promoção dos
direitos das crianças e dos adolescentes, entre outras. A NOB/Suas
estabelece que esses serviços sejam providos em nível local, por
todos os Municípios, por meio dos Centros de Referência de
Assistência Social − Cras −, unidades públicas básicas de assistência
social, e, ainda, por meio de entidades e organizações
socioassistenciais, articuladas em rede.

A proteção social especial destina-se a pessoas e grupos em
situação de risco pessoal e social, que já tiveram seus direitos
violados, por ocorrência de abandono, maus-tratos físicos ou
psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento
de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho
infantil, entre outras. Trata-se, portanto, da oferta de serviços,
programas e projetos de caráter protetivo e de promoção social, com
ações de média e de alta complexidade. A proteção social especial de
média complexidade destina-se às pessoas e aos grupos que tiveram
seus direitos violados mas que ainda mantêm vínculos familiares e
comunitários, e se efetiva por meio de serviços de orientação e apoio
sociofamiliar; de habilitação e reabilitação, na comunidade, das
pessoas com deficiência; de abordagem de rua; de cuidados
domiciliares, entre outros. Já a proteção social especial de alta
complexidade destina-se àqueles com direitos violados e com vínculos
familiares e comunitários rompidos ou na iminência de se romperem.
Dessa forma, trata-se de garantir proteção integral a esses indivíduos
e grupos, por meio da oferta institucionalizada de moradia,
alimentação, trabalho e abrigo, em face de situações de ameaça e de
violação de direitos.

A NOB/Suas propõe que a PNAS seja executada de forma
federativa, por meio da cooperação efetiva entre União, Estados,
Municípios e Distrito Federal. Tendo em vista as diferenças
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observadas na capacidade de financiamento e de gestão entre os
entes federados, além das profundas desigualdades de base regional
e em razão da complexidade do desenvolvimento urbano, torna-se
necessário implementar uma articulação entre os diversos níveis de
governo que possibilite a cooperação e a subsidiaridade. Para tanto, a
NOB/Suas prevê competências e atribuições distintas para os níveis
local, regional e central.

Os Municípios são classificados como de pequeno porte (1 e 2),
médio porte, grande porte e metrópole. As ações de proteção social
básica são de responsabilidade de todos os Municípios. Já as ações
de proteção social especial de média e de alta complexidade devem
ser referenciadas pelos Municípios classificados como de médio e
grande porte e pelas metrópoles, bem como pela esfera estadual, por
prestação direta como referência regional ou pelo assessoramento
técnico e financeiro na constituição de consórcios intermunicipais.

Apresentamos a seguir o quadro “Indicadores Sociais Municipais de
Minas Gerais”, que, tendo como base os dados do Censo de 2000,
mostra o número de Municípios mineiros classificados em cada uma
das categorias de base territorial propostas pela NOB/Suas.

Indicadores Sociais Municipais de Minas Gerais – Censo 2000
* - A tabela contendo os Indicadores Sociais Municipais de Minas

Gerais - Censo 2000 foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.10.2008.

O desafio a ser cumprido pelo Estado de Minas Gerais é grande,
portanto. Os Municípios mineiros classificados como de pequeno porte
(1 e 2) representam 92,96% do total de Municípios e 46,02% da
população do Estado. A maior parte dos Municípios de pequeno porte
tem dificuldade para criação de sua rede de proteção, o que demanda
a intervenção do Estado, tanto no assessoramento técnico e
financeiro para a constituição de consórcios intermunicipais, quanto na
prestação direta pela esfera estadual de serviços de proteção social
básica, nos Municípios não habilitados, e de serviços regionalizados
de proteção social especial.

De acordo com as diretrizes da descentralização e em consonância
com o pressuposto do co-financiamento, a rede de atendimento
socioassistencial deve contar com a previsão de recursos das três
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esferas de governo, em razão da co-responsabilidade que perpassa a
provisão dos serviços de proteção social.

Na nova proposta do Suas, o financiamento da proteção social
deverá ter como base os diagnósticos socioterritoriais do Sistema
Nacional de Informações de Assistência Social, considerando as
demandas e prioridades que se apresentam de forma específica e
regionalizada, de acordo com a capacidade de gestão, de
atendimento e de arrecadação de cada Município e região, bem como
os diferentes níveis de complexidade dos serviços, por meio de
pactuações e deliberações estabelecidas entre os entes federados e
os respectivos conselhos de assistência social. Assim, são
constituídos pisos de financiamento dependentes do tipo de gestão
para o qual o Município esteja habilitado − gestão inicial, básica ou
plena −, com repasses fundo a fundo: do Fundo Nacional de
Assistência Social ou do Fundo Estadual de Assistência Social para
os respectivos fundos municipais.

Os fundos de assistência social em todos os níveis de governo, a
exemplo do Fundo Estadual de Assistência Social, são a instância de
financiamento da política socioassistencial prevista pela NOB/Suas. A
instituição desses fundos caracteriza uma forma de gestão
transparente e racionalizadora de recursos, o que contribui para o
fortalecimento e a visibilidade da assistência social no interior da
administração pública, bem como para o controle, pela sociedade, de
toda a execução financeira. Conforme o disposto na NOB/Suas, a
gestão financeira ‘da Assistência Social se efetiva através desses
fundos, utilizando critérios de partilha de todos os recursos neles
alocados, os quais são aprovados pelos respectivos Conselhos de
Assistência Social’ (NOB/Suas, de 23/5/2005, pág. 52, grifo nosso).

O fundo de assistência social é, então, a unidade orçamentária da
política de assistência social, no qual são alocados os recursos
destinados ao financiamento de todas as ações dessa política,
garantindo-se o cumprimento da diretriz de comando único e de
primazia da responsabilidade estatal.”

Seguindo essa linha de pensamento, verificamos que o projeto em
análise, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, necessita ser aprimorado, com vistas à
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adequação da proposta de financiamento das ações
socioassistenciais ao previsto pela NOB/Suas, bem como para dar
maior clareza e uniformidade ao texto no que se refere aos termos
definidos em seu art. 2º.

Assim, apresentamos ao final deste parecer as Emendas nºs 1 a 9.
A Emenda nº 1 altera a redação do “caput” dos arts. 1º e 4º do

Substitutivo nº 1, estendendo o benefício estabelecido na proposição
para o contribuinte inscrito em dívida ativa até a data da publicação da
lei.

As Emendas nºs 3, 6 e 9 consolidam o uso dos termos “incentivador”
e “executor” ao longo de toda a proposição, conforme dita a técnica
legislativa, a bem da clareza e da uniformidade.

A Emenda nº 2 promove o aperfeiçoamento do conceito de
“incentivador”, restringindo-o ao contribuinte tributário inscrito em
dívida ativa e que apóie financeiramente projeto socioassistencial.

A Emenda nº 4 determina que o repasse dos recursos auferidos na
forma do art. 4º do Substitutivo nº 1 seja feito diretamente pelo
incentivador ao Fundo Estadual de Assistência Social – Feas –, em
obediência ao comando inscrito na NOB/Suas, que consagra o Feas
como unidade orçamentária da política de assistência social.

As Emendas nºs 5 e 7 suprimem, respectivamente, o § 4º do art. 4º
e o art. 5º do Substitutivo nº 1, que se tornaram inócuos tendo em
vista a nova redação proposta, pela Emenda nº 4, para o § 3º do art.
4º do Substitutivo nº 1.

Por fim, a Emenda nº 8 busca aprimorar a redação do art. 6º do
Substitutivo nº 1.

Conclusão
Por todo o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.178/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 a 9, a seguir
apresentadas.

EMENDA Nº 1
Substitua-se no “caput” dos arts. 1º e 4º do Substitutivo nº 1 a

expressão “inscrito em dívida ativa até 31 de dezembro de 2007” por
“inscrito em dívida ativa até a data da publicação desta lei”.

EMENDA Nº 2
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Dê-se ao inciso I do art. 2º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
“Art. 2º – (...)
I – incentivador o contribuinte tributário inscrito em dívida ativa que

apóie financeiramente projeto socioassistencial;”.
EMENDA Nº 3

Nos §§ 1º e 8º do art. 4º e no parágrafo único do art. 7º do
Substitutivo nº 1, substitua-se a expressão “sujeito passivo” pelo termo
“incentivador”.

EMENDA Nº 4
Dê-se ao § 3º do art. 4º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
“Art. 4º – (...)
§ 3º – O repasse dos recursos de que trata o inciso II do § 1º deste

artigo será feito diretamente pelo incentivador ao Fundo Estadual de
Assistência Social – Feas.”.

EMENDA Nº 5
Suprima-se o § 4º do art. 4º do Substitutivo nº 1, renumerando-se os

demais.
EMENDA Nº 6

No § 6º do art. 4º do Substitutivo nº 1 suprima-se o termo
“contribuinte”.

EMENDA Nº 7
Suprima-se o art. 5º do Substitutivo nº 1, renumerando-se os

demais.
EMENDA Nº 8

Dê-se ao art. 6º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
“Art. 6º – Os recursos provenientes da aplicação desta lei não

poderão ser utilizados para o pagamento de salários ou remuneração
a funcionários do executor.”.

EMENDA Nº 9
No “caput” dos arts. 7º e 9º do Substitutivo nº 1 suprima-se a

expressão “sujeito passivo”.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Rosângela Reis, Presidente - Walter Tosta, relator - Elisa Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.426/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe
estabelece diretrizes para a adoção de política de Crédito Ambiental
de Incentivo aos Produtores Rurais e Agricultores Familiares -
Ecocrédito - e dá outras providências.

Em 2/10/2007, a Comissão de Constituição e Justiça encaminhou
requerimento à Mesa da Assembléia - que não foi aprovado -
solicitando ser examinada a possibilidade de se anexar a proposição
em tela ao Projeto de Lei nº 952/2007, que veio a ser transformado na
Lei nº 17.727, de 2008.

Em seguida, em exame preliminar, essa Comissão concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Posteriormente, a Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial opinou pela rejeição do projeto.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos
lindes de sua competência, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em pauta tem por objetivo criar o Crédito Ambiental

de Incentivo aos Produtores Rurais e Agricultores Familiares -
Ecocrédito. A proposição visa incentivar esses produtores a delimitar,
dentro de suas propriedades, áreas de preservação ambiental
destinadas à conservação da biodiversidade, declarando-as como
áreas de preservação ambiental e recebendo, em contrapartida,
incentivo do governo estadual - o Ecocrédito -, a ser definido pelo
órgão competente.

O autor, em sua justificação, alega que o projeto tem por objetivo
conter o processo de devastação dos recursos naturais e da
biodiversidade, incentivar a inclusão voluntária de novas áreas de
preservação, recompor a flora com espécies nativas para aqueles
imóveis nos quais não existe cobertura vegetal, numa conjugação de
esforços tanto do poder público como da iniciativa privada, o que só
beneficia os ecossistemas.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Por seu turno, a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
opinou pela rejeição do projeto.

Finalmente, no âmbito estrito de competência desta Comissão, nos
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termos do art. 100, combinado com o art. 102, inciso VII, alínea “d”, do
Regimento Interno, qual seja analisar a repercussão financeira das
proposições, entendemos que o projeto apresenta uma excelente
relação custo-benefício. Os benefícios advindos para a sociedade com
a preservação do meio ambiente suplantarão amplamente os seus
custos. A preservação ambiental é uma das maiores preocupações da
sociedade e pauta a agenda dos governos. A matéria não apresenta
restrição orçamentária nem contraria a Lei de Responsabilidade
Fiscal, visto que o incentivo referente ao Ecocrédito será definido pelo
órgão competente, que deverá fazê-lo observando especialmente
essas duas leis.

Entendemos que a intenção de que se reveste o projeto em análise
é meritória, visto que incentiva a criação de área de preservação
ambiental e, ao mesmo tempo, propicia a merecida contrapartida
àqueles produtores rurais que aderirem à sua criação, impulsionando
a economia local. Outro aspecto importante é o seu caráter liberal, já
que não apresenta nenhuma medida que restrinja compulsoriamente o
uso da propriedade privada. A matéria apresenta, portanto, relevante
fim social.

Com a finalidade de aperfeiçoar a proposição, tornando-a mais
abrangente e dotando-a de maior viabilidade, apresentamos o
Substitutivo nº 1, em seguida à conclusão desta peça opinativa.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de

Lei nº 1.426/2007 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado:
SUBSTITUTIVO Nº 1

Cria o Crédito Ambiental de Incentivo aos Produtores Rurais e
Agricultores Familiares - Ecocrédito - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o Crédito Ambiental de Incentivo aos Produtores

Rurais e Agricultores Familiares - Ecocrédito -, com o objetivo de
incentivar os produtores rurais e agricultores familiares a delimitar em
suas propriedades áreas de preservação ambiental destinadas à
conservação da biodiversidade.

Art. 2º - O Ecocrédito constitui um abono do governo estadual, a ser
definido em regulamento, para o produtor rural e o agricultor familiar
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que declarar área de sua propriedade como de preservação
ambiental.

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

§ 2º - O recebimento do Ecocrédito ficará condicionado ao envio,
pelo proprietário, de relatório simplificado, nos termos do regulamento,
contendo descrição detalhada da área preservada.

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

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

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

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

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

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

Art. 6º - O proprietário que objetivar a transferência de imóvel, que
contenha área preservada nos termos desta lei, comunicará
formalmente ao comprador os compromissos firmados para com o
programa.

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

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
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Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sebastião
Helvécio - Agostinho Patrús Filho - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.994/2008

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Inácio Franco,
“dispõe sobre a integração de considerações ambientais nas licitações
e nos contratos públicos realizados no Estado de Minas Gerais a
serem observadas pelos órgãos da administração direta, autarquias,
inclusive as de regime especial, fundações públicas, fundos especiais
não personificados, pelo seu gestor, sociedades de economia mista,
empresas públicas e demais entidades de direito privado, controladas
direta ou indiretamente pelo Estado de Minas Gerais, prestadoras de
serviço público e dá outras providências”.

O projeto foi analisado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou. Em seguida, foi analisado pela Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, que opinou por sua aprovação, na
forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, I, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em tela pretende obrigar os órgãos e as entidades da

administração direta e indireta do Estado a considerarem como critério
de seleção dos licitantes e contratantes produtos e serviços ambiental
e socialmente sustentáveis, quando comparados aos outros produtos
e serviços que servem à mesma finalidade. O objetivo é que os
produtos cuja fabricação e ciclo de vida envolvam processos
ambientalmente sustentáveis tenham preferência nas licitações e
contratos públicos, como parte das medidas que vêm sendo adotadas
pelo Estado visando à garantia da sustentabilidade da exploração de
recursos naturais.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao examinar a matéria,
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apresentou o Substitutivo nº 1, constituído, basicamente, de três
artigos, visando corrigir equívocos de redação legislativa, além de
vícios e incoerências que constavam no texto original da proposição.
O art. 1º do substitutivo declara ser obrigatória a inserção de
disposições voltadas para a proteção do meio ambiente nos editais de
licitação para aquisição de bens e serviços. E o art. 2º dispõe que a
administração pública definirá 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.

Passamos, então, à análise do projeto, nos lindes da competência
dessa Comissão. A Administração Pública deve exercer de forma
eficiente e responsável o poder de compra de que dispõe. Estimativas
realizadas pela Fundação Getúlio Vargas em 2007 demonstram que
compras e contratações governamentais representam cerca de 10%
do produto interno brasileiro e 20%, em média, do produto interno dos
países industrializados da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico - OCDE. Estes números indicam que o
setor público, por meio de seu poder de compra, pode ser um
importante indutor de práticas sustentáveis na sociedade. Em Minas
Gerais, as aquisições públicas, no ano de 2006, representaram o
importe de 3,8 bilhões, o que correspondeu a 2% do PIB naquele
exercício.

A Constituição Federal assegura, no art. 225, que “todos têm direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações”. A Constituição também menciona a
defesa do meio ambiente como princípio da atividade econômica (art.
170, inciso VI).

No campo licitatório, a Lei 8.666, de 1993, ainda não apresenta,
expressamente, exigências específicas relativas à preservação ou
proteção do meioambiente. Entretanto, alguns dispositivos favorecem
a interpretação de que a proposta selecionada não deve se pautar no
preço mínimo como critério preponderante, mas na melhor compra. O
art. 3º da lei estabelece que a licitação “destina-se a garantir a
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observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a
proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos”.

Evidentemente a imposição de critérios socioambientais e de
consumo sustentável aos processos de licitação deverá ser realizada
com base em estudos de integração entre a legislação ambiental e a
legislação que rege as compras públicas no País.

É importante ressaltar que foi encaminhada pelo governo federal ao
Congresso Nacional, em janeiro de 2007, proposta de alteração da Lei
nº 8.666, de 1993, com tramitação em regime de urgência
constitucional, propondo alteração nos arts. 2º, 5º, 15, 16, 20, 21, 22,
23, 26, 28, 32, 34, 38, 40, 42, 43, 61, 87 e 109, da referida Lei. Tal
proposta – PLC 00032/2007 – encontra-se atualmente no Senado
Federal, aguardando inclusão na ordem do dia.

Em âmbito federal, outras medidas também vêm sendo propostas
pela comissão gestora da Agenda Ambiental da Administração
Pública, como a Recomendação do Conama, visando a inserção da
dimensão ambiental nas atividades administrativas dos órgãos
governamentais; minuta de portaria instituindo a obrigatoriedade de
uso de papel frente e verso nos serviços de reprografia; inserção de
critérios ambientais no pregão eletrônico (articulação com o Ministério
de Planejamento, Orçamento e Gestão); e a instituição, em parceria
com o Ibama, de um modelo de edifício ‘verde’ ou sustentável para as
novas construções em unidades de conservação federais.

Iniciativas pontuais também vêm se manifestando nos níveis
estadual e municipal de governo. O Estado do Paraná inseriu em sua
lei estadual de licitações - Lei nº 15.508, de 16/8/2007 - critérios e
estudos de ordem ambiental como impactos ambientais e
sustentabilidade ambiental (arts. 4º, inciso XXVI, “f”, 50, inciso I, 10,
inciso V).

O Estado de São Paulo, por meio da Resolução CC-53, de
30/6/2004, instituiu um grupo técnico para desenvolvimento de
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estudos voltados à implantação de licitações ambientalmente
sustentáveis no Estado, que fornecem à Administração apoio técnico
e análises específicas do procedimento para contratação de bens,
obras e serviços ambientalmente corretos.

No Município de São Paulo, o Decreto nº 42.318, de 21/8/2002, criou
o Programa Municipal de Qualidade Ambiental e adotou o Programa
Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. O
programa reconhece o poder de compra do Município como um meio
eficaz de implementar os compromissos e propostas de ação contidos
na “Agenda 21”, e estabelece requisitos de eco-eficiência a serem
observados nas aquisições. (A Agenda 21 é um plano de ação para
ser adotado global, nacional e localmente, por organizações do
sistema das Nações Unidas, governos e pela sociedade civil, em
todas as áreas em que a ação humana tem impacto sobre o meio
ambiente).

Também merecem destaque as parcerias firmadas por diversos
Municípios dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande de
Sul com produtores familiares, visando à aquisição de alimentos mais
saudáveis para as merendas escolares, subsidiando e impulsionando
a produção agrícola local.

No Estado de Minas Gerais, a questão ambiental e especialmente o
tema das aquisições sustentáveis também estão presentes na agenda
governamental. Entre as ações de sustentabilidade destacam-se o
Projeto Gestão Estratégica de Suprimentos, iniciado em 2006, com o
objetivo de desenvolver e implantar metodologias e prática de gestão
de suprimentos, visando à redução de custos e gastos com cinco
importantes “famílias de compra de materiais e serviços” do Estado:
material de escritório, equipamentos de informática, medicamentos,
serviços de refeição e pavimentação; o Programa de Gestão
Energética Estadual, coordenado pela Seplag, que promove ações
que objetivam a redução do consumo de energia nas edificações
públicas e o Programa Estadual de Gestão de Água e Esgoto em
prédios públicos, fundamentado em três pilares: gerenciamento dos
insumos, treinamento e orientação a órgãos e entidades e
sensibilização dos servidores públicos. Além disso, com vistas a
minimizar os impactos no efeito estufa e no aquecimento global, a
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Polícia Militar do Estado divulgou edital de aquisição de 831 veículos
com especificação de serem leves, econômicos e “flex” e possuírem
uma estrutura que os faça eliminar menor quantidade de gás
carbônico. Atualmente, 25% da frota de veículos leves do Estado é
movida a álcool. A exigência de “certificação da madeira” nas
contratações de obras e serviços públicos visa atender ao Decreto nº
44.723, de 2008, com vistas à comprovação da procedência legal dos
produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada
utilizados. Além disso, vem sendo desenvolvido no Estado um projeto
para elaboração de metodologia de aquisições “verdes”, capacitação
de compradores, estudo e inclusão no catálogo de itens sustentáveis.
Tal projeto conta com o apoio do Iclei - Governos Locais pela
Sustentabilidade, programa patrocinado pelo governo britânico, com a
participação da Fundação Getúlio Vargas em conjunto com o governo
e Município de São Paulo.

Vê-se que o País e o Estado de Minas Gerais, especificamente, vêm
adotando medidas em sintonia com a tendência mundial de
preservação ambiental. O Estado, mediante contratações públicas
sustentáveis pode atuar no mercado tanto como consumidor, quanto
como regulador, utilizando seu poder de compra como instrumento de
justiça social. Dessa forma, passa a incentivar a produção de bens,
serviços e obras sustentáveis, de modo que as compras públicas
tornam-se instrumentos de fomento de novos mercados, fortalecendo
a economia interna para competir internacionalmente em uma área já
considerada estratégica no novo cenário econômico mundial.

De fato, a posição de comando e o poder econômico de que a
administração pública dispõe em suas contratações são meios
eficazes para a aplicação do critério ambiental nas atividades que
regem as compras públicas. A aprovação do projeto de lei em análise
contribuirá para o fortalecimento do papel do Estado como indutor do
consumo sustentável.

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, 7 de outubro de 2008.
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Elmiro Nascimento, Presidente - Ivair Nogueira, relator - André
Quintão - Inácio Franco - Chico Uejo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.324/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Santa Rita de Caldas o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/4/2008 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.

Em 6/5/2008, a relatoria houve por bem baixar a proposição em
diligência à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, bem
como ao Prefeito do referido Município, a fim de que se
manifestassem sobre a pretendida alienação. Realizadas as
diligências, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.324/2008 trata de conferir autorização

legislativa para que o Poder Executivo doe ao Município de Santa Rita
de Caldas terreno com área de 747,50m², situado no lugar
denominado Rio Claro, nesse Município, e registrado sob o nº 22.595,
a fls. 263 do Livro 3-U, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Santa Rita de Caldas.

O referido imóvel foi parte do objeto de ação reivindicatória movida
pelo Estado contra a empresa de ônibus Gardênia, que o ocupava. O
Estado teve seu direito reconhecido, e a empresa foi condenada a
entregar a posse do bem, constituído por áreas de 1.300,00m² e
747,50m², totalizando 2.047,50m², e a repor as coisas na situação
anterior.

O terreno a que se refere o projeto de lei é contíguo à área de
1.300,00m², objeto de doação ao Município, autorizada pela Lei nº
15.693, de 2005, para que ali fossem construídas moradias para
pessoas carentes.

A matéria em análise deve observar a Constituição mineira, que
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exige, no art. 18, autorização legislativa para alienação de bem imóvel
do Estado. No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de
1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e
institui normas para licitações e contratos da administração pública,
prevê, no art. 17, além da referida autorização, a comprovação de que
o negócio atende ao interesse público.

Esta exigência está plenamente atendida, pois, de acordo com o
parágrafo único do art. 1º do projeto, o imóvel também será destinado
à construção de moradias para pessoas carentes, o que beneficiará a
comunidade local, pois a demanda por habitação é grande.

Ainda na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
determina que o bem reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo
de cinco anos, contados da data do registro da escritura pública de
doação, não lhe for dada a destinação prevista.

Cabe esclarecer que o Prefeito Municipal de Santa Rita de Caldas,
por meio do Ofício nº 94/2008, declara a sua expectativa de que a
doação se concretize, conforme o projeto.

Por seu turno, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
por intermédio da Nota Técnica nº 347/2008, manifesta-se
favoravelmente à pretendida doação, considerando a finalidade a ser
dada ao imóvel, assim como a inexistência de interesse, por parte da
Secretaria de Estado de Fazenda e da Polícia Militar, em utilizá-lo.
Sugere, entretanto, pequena alteração na proposição, relacionada
com os dados cadastrais do imóvel. Para tanto, apresentamos a
Emenda nº 1, ao final deste parecer, a fim de dar nova redação ao
“caput” do art. 1º.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.324/2008 com
a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Santa Rita de Caldas o imóvel constituído por área com 747,50m²
(setecentos e quarenta e sete vírgula cinqüenta metros quadrados),
situado no lugar denominado Rio Claro, nesse Município, registrado
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sob o nº 3.486, à ficha 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Santa Rita de Caldas.”.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Hely Tarqüínio, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Neider

Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.354/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o Projeto de Lei nº
2.354/2008 visa a instituir o Banco do Livro nas bibliotecas públicas do
Estado.

A proposição foi encaminhada preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº
1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, VI, “a”,
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em comento cria o Banco do Livro com a finalidade de

ampliar o acervo das bibliotecas públicas do Estado, auxiliar no
crescimento de bibliotecas comunitárias e difundir o hábito de doação
de livros literários, revistas, jornais e filmes didáticos. O projeto,
também, determina a concessão, pelo Estado, do certificado Amigo do
Livro às editoras que fizerem doação de obras literárias.

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, constatou
que alguns dispositivos do projeto que impunham obrigação à editoras
são inconstitucionais, por ferirem o princípio da livre iniciativa. Mesmo
assim, considerou oportuna a idéia de concessão de certificado à
pessoa que doar livros à bibliotecas públicas e comunitárias, como
forma de reconhecimento público, nos moldes de outras proposições
assemelhadas, motivo pelo qual apresentou o Substitutivo nº 1.

Sem dúvida, o projeto original estava imbuído de boas intenções ao
estimular o gosto pela leitura, visando aumentar o número de leitores
e, por via de conseqüência, proporcionar crescimento intelectual e
estímulo à criatividade pessoal. No entanto, dadas as implicações
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jurídicas constatadas pela Comissão de Constituição e Justiça, somos
levados a apoiar o argumento apresentado, reservando-nos o direito
de apresentar novo substitutivo, proposição mais adequada à técnica
legislativa, em razão das alterações pretendidas.

Em que pesem os detalhamentos a serem observados na
regulamentação da nova lei, como o número de títulos e exemplares a
serem doados para a obtenção do certificado, gostaríamos de fazer
prevalecer duas condicionantes: a concessão anual do certificado e a
sua extensão para as pessoas físicas. No primeiro caso, está claro
que o reconhecimento anual da doação importará num estímulo a
quem deseje fazê-lo; e no segundo, seria inconcebível não agraciar
diversas pessoas que, ao longo dos anos e de maneira
despretensiosa, vêm ajudando a formar bibliotecas, inclusive
municipais que, em sistema de cooperação, participam da rede
estadual.

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

2.354/2008 na forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado, e pela
rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Institui o certificado Amigo do Livro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o certificado Amigo do Livro, a ser concedido,

anualmente, às pessoas que efetuarem doações para bibliotecas
públicas e comunitárias, nos termos do regulamento.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Ana Maria Resende, Presidente e relatora - Carlin Moura - Gustavo

Valadares.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.536/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o Projeto de Lei nº
2.536/2008 “dispõe sobre reserva de vagas para menores portadores
de necessidades especiais nos contratos de órgãos públicos
estaduais com empresas de prestação de serviço.”
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/6/2008, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública.

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

Fundamentação
A legislação trabalhista – em especial os arts. 402 e seguintes da

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT – oferece tratamento
especial ao trabalho dos jovens, precisamente para pessoas entre 14
e 18 anos, por meio do chamado contrato de aprendizagem.

Por um lado, garante proteção específica para que o trabalho não
prejudique a formação escolar, física e psicológica dos jovens e, por
outro, não apenas exige das médias e grandes empresas a
contratação de um percentual de jovens entre os seus empregados,
mas também estimula tal contratação, mediante a redução dos custos
indiretos da mão-de-obra. Subjaz a esse tratamento normativo da
matéria a convicção de que o trabalho tem uma função formativa para
esses jovens, preparando-os para a inserção no mercado de trabalho.

O Estado presta a sua contribuição para a formação dos jovens,
celebrando contratos com entidades assistenciais que os empregam
para que possam prestar serviços nos órgãos públicos.

A proposição em tela visa a assegurar aos jovens com deficiência
física acesso às vagas para trabalhar nos serviços de apoio nos
órgãos e entidades do Estado.

Quanto à possibilidade de legislar sobre a matéria, a proposição não
invade a competência reservada aos demais entes federativos, porque
a determinação se refere apenas aos jovens que prestarão serviços
no Estado. A matéria não é competência privativa do Governador do
Estado, porque não versa sobre nenhum dos assuntos arrolados no §
1º do art. 61 da Constituição da República.

Ademais, a proposição dá densidade ao objetivo de integração do
deficiente físico previsto em vários dispositivos da Carta Magna, em
especial o inciso VIII do art. 37, segundo o qual “a lei reservará
percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas
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portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão”. A
proposição em tela oferece mais efetividade a esse comando em
Minas Gerais, ao reservar um percentual das vagas para contrato de
aprendizagem no Estado para as pessoas portadoras de
necessidades especiais.

A proposição, no entanto, merece pequenos reparos.
Primeiramente, cumpre esclarecer que o Estado não contrata
empresas para fornecer mão-de-obra juvenil, mas entidades, nos
termos do art. 430 da CLT, devendo-se, pois, substituir o termo
empregado no art. 1º.

O segundo reparo a ser feito na proposição é a referência à
legislação federal no parágrafo único do art. 1º, uma vez que a Lei nº
13.465, de 12/1/2000, estabelece o conceito de pessoa portadora de
deficiência para fins de concessão de benefícios pelo Estado.

Por fim, sugerimos a redução do percentual para 10%, visando a
guardar similitude com a legislação estadual em vigor, uma vez que o
art. 1º da Lei nº 11.867, de 28/7/95, que reserva percentual de cargos
ou empregos públicos, no âmbito da administração pública do Estado,
para pessoas portadoras de deficiência, estabelece esse percentual.

Aperfeiçoamos, ainda, o art. 3º, para estabelecer que a fração do
percentual de vagas a ensejar o arredondamento para o primeiro
número inteiro acima seja igual ou superior a 0,5 (zero virgula cinco).

Outros reparos de natureza técnico-formal poderão ser
oportunamente feitos na Comissão de Redação.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.536/2008 com
as Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º – Os órgãos e entidades do Estado reservarão 10% (dez por

cento) das vagas para jovens que lhe prestam serviços na modalidade
de contrato de aprendizagem, nos termos do art. 428 do Decreto-lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para portadores de necessidades
especiais.

§ 1º – O disposto no ‘caput’ deste artigo se aplica às entidades
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contratadas pelo Estado para o fornecimento de mão-de-obra juvenil.
§ 2º – Para os fins desta lei, considera-se portador de necessidades

especiais a pessoa portadora de deficiência, conforme definido na Lei
nº 13.465, de 12 de janeiro de 2000.”.

EMENDA Nº 2
Dê-se ao art. 3º a seguinte redação:
“Art. 3º – Resultando em fração igual ou superior a 0,5 (zero vírgula

cinco) o percentual de vagas referidas no ‘caput’ do art. 1º,
arredondar-se-á o resultado obtido para o número inteiro
imediatamente superior.”.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.563/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, do Deputado Irani Barbosa, acrescenta
dispositivo ao art. 4º da Lei nº 9.944, de 20 de setembro de 1989, que
altera dispositivos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e da
Lei nº 9.758, de 10 de fevereiro de 1989.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 27/6/2008, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, para receber
parecer quanto aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Fundamentação
O projeto em exame pretende conferir isenção do Imposto sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS – incidente no fornecimento de energia elétrica
em imóvel onde resida pessoa portadora de deficiência, nos termos da
Lei nº 13.465, de 12/1/2000. A lei mencionada estabelece o conceito
de pessoa portadora de deficiência para fins de concessão de
benefícios pelo Estado.

Em que pese à relevância da proposta, que estaria a contemplar um
significativo número de pessoas que realmente dependem de
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programas e incentivos da administração pública para que possam
levar uma vida mais digna, deparamos com óbices de natureza
constitucional e legal que inviabilizam o trâmite do projeto nesta Casa.

Deve ser lembrado que a Constituição da República e a legislação
complementar adotaram rígidos mecanismos de controle que
praticamente têm inviabilizado a instituição de benefícios de natureza
fiscal, especialmente com base no imposto cogitado no projeto - ICMS
-, conforme veremos mais adiante.

A Constituição Federal dispõe, em seu art. 155, § 2º, “g”, que cabe a
lei complementar a regulação da forma como as isenções, os
incentivos e os benefícios de natureza fiscal serão concedidos ou
revogados, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal.
Segundo o art. 34, § 8º, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, relativamente ao imposto que se pretende alterar,
enquanto não for editada a norma mencionada, prevalecem os
comandos insculpidos na Lei Complementar nº 24, de 7/1/75, cujo art.
1º dispõe o seguinte:

“Art. 1º – As isenções do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias serão concedidas ou revogadas nos
termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo
Distrito Federal, segundo esta lei.”.

Este procedimento foi reforçado com a nova redação dada pela
Emenda à Constituição nº 3 ao art. 150, § 6º, da Carta Federal:

“Art. 150 – (...)
§ 6º – Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo,

concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a
impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante
lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente
tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2º, ‘g’.”.

O estudo elaborado pela Secretaria de Estado de Fazenda que se
encontra anexado ao processo demonstra que a implementação das
medidas propostas no projeto acarretará uma vultosa perda de
arrecadação, o que contraria os preceitos estabelecidos na Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal). Esta norma exige que a proposta com tal
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propósito seja acompanhada de estudos relativos à estimativa do
impacto orçamentário-financeiro, além dos demonstrativos segundo os
quais a renúncia de receita foi considerada na estimativa de receita da
Lei Orçamentária ou, quando menos, esteja prevista a implementação
de medidas para compensação da perda de receita.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.563/2008.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.662/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em análise
altera a Lei nº 15.424, de 30/12/2004, 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.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 8/8/2008, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, para receber
parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Fundamentação
A proposição em análise altera a Lei nº 15.424, de 2004, que dispõe

sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e
de registro, o recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária e a
compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei
federal, dando nova redação à letra “a” do item 5 da Tabela 3, relativa
aos atos do Tabelião de Protesto de Títulos, bem como insere nessa
tabela a Nota Explicativa V.

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

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

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

Passamos à análise da proposição.
Primeiramente, cumpre-nos esclarecer que, nos termos do art. 22,

XXV, da Constituição da República, a União tem a competência
privativa para legislar sobre registros públicos.
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Segundo o magistério de Walter Ceneviva,
“serviços de registro dedicam-se, como regra, ao assentamento de

títulos de interesse privado ou público, para garantir oponibilidade a
todos os terceiros, com a publicidade que lhes é inerente, garantindo,
por definição legal, a segurança, a autenticidade e a eficácia dos atos
da vida civil a que se refiram. Submetidos ao princípio do numerus
clausus, são limitados ao previsto nas leis vigentes do país” – “Lei dos
Notários e dos Registradores Comentada” (Lei nº 8.935, de 1994), 2ª
ed., 1999.

Os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros
documentos de dívida encontram-se regulados na Lei nº 9.492, de
1997, sendo os requisitos para a sua formalização uniformes em todo
o território nacional. Os Estados membros devem atender tão-
somente aos preceitos contidos na legislação federal.

Com efeito, o art. 1º da citada lei estabelece que o protesto é ato
formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o
descumprimento de obrigação originada em títulos e outros
documentos de dívida.

Como se vê, o instrumento levado a protesto será um título, previsto
nas leis comerciais ou processuais vigentes, ou outro documento, em
que a dívida e o seu descumprimento estejam caracterizados, não
cabendo ao Estado membro, que deve ater-se aos emolumentos,
legislar sobre a matéria, que diz respeito a registros públicos, direito
civil e comercial, seara de competência legislativa da União.

Por fim, quanto à previsão de realização do protesto
independentemente de prévio depósito de emolumentos,
esclarecemos que o art. 37 da citada Lei de Protesto estabelece que,
pelos atos praticados, os Tabeliães de Protesto perceberão
diretamente das partes, a título de remuneração, os emolumentos
fixados na forma da lei estadual, podendo ser exigido depósito prévio
dos emolumentos e das demais despesas devidas. Nesse caso, igual
importância deverá ser reembolsada ao apresentante por ocasião da
prestação de contas, quando ressarcidas pelo devedor no tabelionato.

E, ainda, temos de considerar que, muitas vezes, o protesto é
realizado, mas o título não é quitado. Nesses casos, corre-se o risco
de o apresentante não comparecer ao tabelionato para arcar com as
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despesas, caso em que o tabelião deixa de receber pelo serviço
prestado, mas tem que arcar, às próprias expensas, com a Taxa de
Fiscalização Judiciária.

Destacamos que o § 1º do art. 2º da Lei nº 15.424, de 2004, dispõe
que o interessado pagará os emolumentos e a Taxa de Fiscalização
Judiciária no ato do requerimento ou da apresentação do título,
cabendo ao notário ou registrador recolhê-la para o Estado. A falta de
pagamento da referida taxa, o pagamento intempestivo ou a menor
acarreta a aplicação de multa, na forma do art. 24 da lei. E, ainda, nos
termos do art. 26 da referida lei, o titular da serventia deverá remeter
mensalmente à Secretaria de Estado de Fazenda, até o 15º dia útil do
mês subseqüente ao da prática do ato, relatório circunstanciado
contendo a quantidade de atos praticados, o valor dos emolumentos
cobrados e o valor da Taxa de Fiscalização Judiciária recolhida para o
Estado.

Não podemos olvidar que a Lei nº 15.424, de 2004, já prevê, no seu
art. 9º, que, no caso da não-realização do protesto, os valores
recebidos serão restituídos ao usuário, deduzidas as quantias
relativas a certidões fornecidas.

Finalmente, deve-se destacar que a lei em questão, além de
determinar a restituição compulsória dos valores recebidos pela
serventia caso o protesto não seja efetivamente realizado, prevê, no
art. 30, § 2º, que, na hipótese de recebimento de valor indevido ou em
excesso, o notário ou registrador é obrigado a restituir ao interessado
o dobro da quantia irregularmente recebida.

Vemos, então, que as normas em vigor protegem, de forma
eqüitativa, tanto o cidadão usuário do serviço quanto o registrador.
Protegem, ainda, os interesses do Tesouro do Estado, ao regular, de
forma rígida, o recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária, para
assegurar o seu pagamento integral e pontual.

Por fim, ressaltamos que a lei em tela já prevê, em seu art. 19, que
os órgãos da administração direta do Estado estão isentos do
pagamento de emolumentos e da Taxa de Fiscalização Judiciária pela
prática de atos notariais e de registro de seu interesse.

Tendo em vista os argumentos apresentados, entendemos que o
projeto em tela não deve prosperar nesta Casa Legislativa.
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Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.662/2008.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sebastião

Costa - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.719/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe
“declara patrimônio cultural do Estado o processo artesanal de
fabricação do doce pé-de-moleque produzido no Município de
Piranguinho”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/8/2008 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, inicialmente, examinar a matéria nos seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em análise pretende declarar patrimônio cultural do

Estado o processo artesanal de fabricação do doce popularmente
denominado pé-de-moleque produzido no Município de Piranguinho,
cabendo ao Poder Executivo a adoção das medidas necessárias a
seu registro, 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
manifestar-se, 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 do citado artigo, que o poder público, com
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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 de
Minas Gerais:

“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
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.
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O art. 24, inciso VII, por sua vez, confere 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
transmitido de geração a geração e constantemente recriado por
comunidades e grupos, em função 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 Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura – Unesco –, nos últimos 20 anos, tem-se
esforçado para criar e consolidar instrumentos e mecanismos que
conduzam ao reconhecimento e à defesa dessa forma de patrimônio,
admitindo a sua importância e a dificuldade de definição dos seus
limites e de sua proteção.
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Nesse ponto, torna-se fundamental chamar a atenção também para
o fato de que o registro em questão, uma vez que visa à preservação
da memória de determinado bem imaterial, difere do instituto do
tombamento. Este, 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 e imóveis, 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. O projeto de lei em estudo propõe
uma medida semelhante.

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 2.719/2008.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.248/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.248/2008, de autoria do Deput ado Wander
Borges, que declara de utilidade pública a Associação Wilson de
Souza Lopes, com sede no Município de Timóteo, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.248/2008
Declara de utilidade pública a Associação Wilson de Souza Lopes,

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

Souza Lopes, com sede no Município de Timóteo.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.331/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.331/2008, de autoria do Deput ado Célio
Moreira, que declara de utilidade pública o Conselho Central Nossa
Senhora da Assunção, 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° 2.331/2008
Declara de utilidade pública o Conselho Central Nossa Senhora da

Assunção, com sede no Município de Barbacena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Con selho Central

Nossa Senhora da Assunção, com sede no Município de Barbacena.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.380/2008



249

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.380/2008, de autoria do Deput ado Irani

Barbosa, que declara de utilidade pública o Clube da Melhor Idade –
CMI –, com sede no Município de Dores do Turvo, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.380/2008
Declara de utilidade pública o Clube da Melhor Idade – CMI –, com

sede no Município de Dores do Turvo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Clu be da Melhor Idade

– CMI –, com sede no Município de Dores do Turvo.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.417/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.417/2008, de autoria do Deput ado André
Quintão, que declara de utilidade pública a Associação Resol – Redes
de Solidariedade para a Educação, 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° 2.417/2008
Declara de utilidade pública a Associação Resol – Redes de

Solidariedade para a Educação, com sede no Município de Montes
Claros.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Resol –

Redes de Solidariedade para a Educação, com sede no Município de
Montes Claros.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.518/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.518/2008, de autoria do Deput ado Paulo
Guedes, que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de
Pinhãozeiro, 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° 2.518/2008
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário de Pinhãozeiro, com sede no Município de São
Francisco.

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

Desenvolvimento Comunitário de Pinhãozeiro, com sede no Município
de São Francisco.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.537/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.537/2008, de autoria do Deput ado Paulo
Guedes, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária



251

dos Posseiros da Fazenda Caatinga, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.537/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Posseiros da Fazenda Caatinga, 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 Posseiros da Fazenda Caatinga, com sede no
Município de São Francisco.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.545/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.545/2008, de autoria do Deput ado Paulo
Guedes, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Faça uma Criança Sorrir, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.545/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Faça uma

Criança Sorrir, 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
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Comunitária Faça uma Criança Sorrir, com sede no Município de São
Francisco.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.548/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.548/2008, de autoria do Deput ado Dimas
Fabiano, que declara de utilidade pública o Núcleo Assistencial
Esperança - NAE -, com sede no Município de Campo Belo, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.548/2008
Declara de utilidade pública o Núcleo Assistencial Esperança - NAE

-, com sede no Município de Campo Belo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Núc leo Assistencial

Esperança - NAE -, com sede no Município de Campo Belo.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.552/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.552/2008, de autoria do Deput ado Luiz
Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a Associação das
Mulheres Negras do Triângulo e Alto Paranaíba, com sede no
Município de Uberlândia, 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° 2.552/2008
Declara de utilidade pública a Associação das Mulheres Negras do

Triângulo e Alto Paranaíba, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação das

Mulheres Negras do Triângulo e Alto Paranaíba, com sede no
Município de Uberlândia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.562/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.562/2008, de autoria do Deput ado Hely
Tarqüínio, que declara de utilidade pública a Associação dos Surdos
de Uberaba - ASU -, com sede no Município de Uberaba, foi aprovado
em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.562/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Surdos de Uberaba -

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

de Uberaba - ASU -, com sede no Município de Uberaba.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia
Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.565/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.565/2008, de autoria do Deput ado Inácio

Franco, que declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo,
com sede no Município de Pompéu, 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° 2.565/2008
Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo de

Pompéu, com sede no Município de Pompéu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Asi lo São Vicente de

Paulo de Pompéu, com sede no Município de Pompéu.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.581/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.581/2008, de autoria do Deput ado Luiz
Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a Organização
Sócio Cultural Brasileira – OSCB –, com sede no Município de
Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 2.581/2008
Declara de utilidade pública a entidade Organização Sócio Cultural

Brasileira – OSCB –, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Organização

Sócio Cultural Brasileira - OSCB -, com sede no Município de
Uberlândia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.599/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.599/2008, de autoria do Deput ado Antônio
Carlos Arantes, que declara de utilidade pública a Conferência São
Vicente de Paulo, com sede no Município de São Tomás de Aquino,
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° 2.599/2008
Declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de São

Tomás de Aquino, com sede no Município de São Tomás de Aquino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar  São Vicente de

Paulo de São Tomás de Aquino, com sede no Município de São
Tomás de Aquino.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.601/2008
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.601/2008, de autoria do Deput ado Deiró Marra,

que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae - de Cruzeiro da Fortaleza, com sede nesse
Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.601/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais – Apae – de Cruzeiro da Fortaleza, com sede nesse
Município.

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

Amigos dos Excepcionais - Apae - de Cruzeiro da Fortaleza, com
sede nesse Município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.607/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.607/2008, de autoria do Deput ado Luiz
Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública o Centro de
Formação Comunitário São Francisco de Assis, com sede no
Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.607/2008
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Declara de utilidade pública a entidade Centro de Formação
Comunitário São Francisco de Assis, com sede no Município de
Uberlândia.

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

Formação Comunitário São Francisco de Assis, com sede no
Município de Uberlândia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.608/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.608/2008, de autoria do Deput ado Ruy Muniz,
que declara de utilidade pública o Abrigo Lar de Jesus, com sede no
Município de Januária, 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° 2.608/2008
Declara de utilidade pública o Abrigo Lar de Jesus, com sede no

Município de Januária.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Abr igo Lar de Jesus,

com sede no Município de Januária.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.622/2008
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 2.622/2008, de autoria do Deput ado Antônio
Júlio, que declara de utilidade pública a Associação de Apoio ao Idoso
Raimundo Benevides Filho, com sede no Município de Frei Inocêncio,
foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.622/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio ao Idoso

Raimundo Benevides Filho, com sede no Município de Frei Inocêncio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Apoio

ao Idoso Raimundo Benevides Filho, com sede no Município de Frei
Inocêncio.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.623/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.623/2008, de autoria do Deput ado Antônio
Júlio, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - Apae - de Ipanema, com sede nesse Município, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.623/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Ipanema, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



259

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - Apae - de Ipanema, com sede nesse
Município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.625/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.625/2008, de autoria do Deput ado Antônio
Carlos Arantes, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária Rural do Bairro Arruda de São Pedro da União, com sede
no Município de São Pedro da União, 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° 2.625/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rural do

Bairro Arruda de São Pedro da União - Acrasp -, com sede no
Município de São Pedro da União.

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

Rural do Bairro Arruda de São Pedro da União - Acrasp -, com sede
no Município de São Pedro da União.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 11 DE OUTUBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/10/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Eros Biondini

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios e cartão - 2ª Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
nºs 2.816 a 2.820/2008 - Requerimentos nºs 2.935 a 2.938/2008 -
Requerimentos das Comissões de Transporte, de Defesa do
Consumidor e de Direitos Humanos, da Comissão Especial dos
Aeroportos e do Deputado Wander Borges - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Turismo, de Educação, de Cultura e
do Trabalho e do Deputado Tiago Ulisses - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Getúlio Neiva, Carlos Mosconi, Carlin
Moura, Doutor Viana e Padre João - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Votação de Requerimentos: Requerimentos das
Comissões de Transporte, de Defesa do Consumidor e de Direitos
Humanos, do Deputado Wander Borges e da Comissão Especial dos
Aeroportos; aprovação - Requerimento do Deputado Adalclever
Lopes; deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva -
Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do
Deputado Domingos Sávio - Requerimento do Deputado Paulo
Guedes; deferimento; discurso do Deputado Paulo Guedes -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses -

Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Célio
Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito
Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio
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Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Luiz Humberto Carneiro - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes
- Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h14min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Getúlio Neiva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

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

OFÍCIOS
Do Sr. Luiz Antonio Souza da Eira, Secretário-Executivo do

Ministério da Integração Nacional, comunicando a liberação de
recursos financeiros para o Estado. (- À Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Cel. PM Rúbio Paulino Coelho, Presidente do Tribunal de Justiça
Militar, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº
2.591/2008, em atenção a pedido da Comissão de Fiscalização
Financeira. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.591/2008.)

Da Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Educação,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 2.353/2008, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 2.353/2008.)

Do Sr. Adam dos Santos, Delegado-Geral de Polícia, prestando
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informações relativas ao Requerimento n° 523/2007, em atenção a
pedido de informação da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG,
prestando informações relativas às Rodovias MG-238 e MG-423. ( - À
Comissão de Transporte.)

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil (2),
prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 2.805/2008,
da Comissão de Direitos Humanos, e 1.757/2008, em atenção a
pedido de informações da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Márcio Kangussu, Diretor de Operação Norte da Copasa,
solicitando esclarecimentos relativos ao Requerimento nº 129/2007,
da Comissão de Transporte.

Do Sr. Marcos David Salem, Superintendente Regional do
Departamento de Polícia Federal, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 2.806/2008, da Comissão de Particip ação Popular.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.741/2008 , da
Comissão de Transporte.

Do Sr. Pedro Meneguetti, Subsecretário da Receita Estadual,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.719/2008, da
Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Letícia Cristina Sant´Anna da Silva, Diretora Substituta do
Departamento de Gestão Integrada da Política, da Secretaria Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional, encaminhando cópia do Termo
de Convênio nº 414/2007, firmado entre o Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o governo do Estado. (-
À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Da Sra. Lenilda de Lourdes Batista Cunha e outras, encaminhando
reivindicações da classe dos Assistentes Técnicos da Educação
Básica. ( - À Comissão de Educação.)

CARTÃO
Da Sra. Irene de Melo Pinheiro, Presidente da Fundação Helena

Antipoff, encaminhando exemplar da publicação “Planejamento
Estratégico 2008-2011”. (- À Comissão de Educação.)
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2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.816/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de

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

Comunitária de Descansador - ACD - , com sede no Município de São
Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2008.
Ana Maria Resende
Justificação: A Associação Comunitária de Descansador - ACD - é

uma entidade sem fins lucrativos, com sede no Município de São
Francisco.

Seus objetivos maiores são a proteção da saúde da família, das
crianças e dos idosos, através de campanhas de prevenção a
doenças transmissíveis e/ou infectocontagiosas e de estímulo ao
aleitamento materno, em integração com os órgãos competentes; a
orientação quanto aos direitos relativos à previdência e à assistência
social, entre outros o combate à fome e à pobreza através do
incentivo à criação de hortas e roças comunitárias ou grupos de
pequenos produtores, da distribuição de alimentos e do auxílio na
busca de emprego e na geração de renda; a inserção de pessoas no
mercado de trabalho através de cursos profissionalizantes, levando
em conta a cultura local e regional; a reabilitação de portadores de
deficiência, a divulgação da cultura e do esporte e a proteção do meio
ambiente.

Sendo de inestimável valor os serviços prestados pela Associação e
cumprindo esta os requisitos legais para que seja declarada de
utilidade pública, conto com o apoio de nossos ilustres pares para a
aprovação deste projeto.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.817/2008
Declara de utilidade pública a Banda de Música Lira Santa Cecília,

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

Santa Cecília, com sede no Município de Pará de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2008.
Inácio Franco
Justificação: O projeto de lei ora em análise tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Banda de Música Lira Santa Cecília,
entidade civil sem fins lucrativos, sediada no Município de Pará de
Minas. A referida entidade tem por finalidade a promoção da cultura e
da arte musical, ensinando e incentivando a sua propagação,
promovendo ensaios e apresentações.

Por ser justo, conto mais uma vez com o apoio dos nobres pares
desta Casa para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.818/2008
Declara de utilidade pública o Lar de Nazaré - Instituição de Longa

Permanência para Idosos, com sede no Município de São Gonçalo do
Pará.

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

Instituição de Longa Permanência para Idosos, com sede nesse
Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2008.
Domingos Sávio
Justificação: O Lar de Nazaré - Instituição de Longa Permanência

para Idosos, com sede no Município de São Gonçalo do Pará, é uma
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entidade civil sem fins lucrativos. Tem entre suas finalidades
promover, apoiar, coordenar, orientar e acolher para longa
permanência pessoas de mais de 60 anos, sem condições de
sobrevivência, que não sejam portadoras de doença infectocontagiosa
nem de transtorno mental.

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 declaração de sua 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 2.819/2008
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Tiradentes nº 1.204,

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

Tiradentes nº 1.204, com sede no Município de Campo Belo.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2008.
Domingos Sávio
Justificação: A Loja Maçônica Tiradentes nº 1.204, com sede no

Município de Campo Belo, é uma entidade civil sem fins lucrativos.
Tem entre suas finalidades ser uma instituição altruística, iniciática,
filosófica, progressista, filantrópica e evolucionista; praticar a
beneficência do modo mais amplo possível e, especialmente, a
assistência social aos menos favorecidos; o incentivo à instrução e à
cultura em todos os seus níveis; promover a ética, a paz, a cidadania,
os direitos humanos, a democracia e outros valores universais e
pugnar pelo aprimoramento moral, social e intelectual da humanidade,
pelo cumprimento do dever e pela investigação constante da verdade,
além de proclamar os princípios gerais da maçonaria, expressos na
Constituição do GOB.

Ademais, está em pleno funcionamento há mais de um ano, e sua
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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 declaração de sua utilidade pública.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.820/2008
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Taxistas, Escolares e

Transportadores Autônomos de Barbacena, com sede no Município de
Barbacena.

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

Escolares e Transportadores Autônomos de Barbacena, com sede no
Município de Barbacena.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2008.
Lafayette de Andrada
Justificação: O Sindicato dos Taxistas, Escolares e Transportadores

Autônomos de Barbacena é uma entidade sem fins lucrativos que tem
como objetivo principal representar e defender os interesses de seus
associados perante os poderes públicos e entidades privadas. A
referida entidade está devidamente registrada no Cartório de Registro
Civil de Pessoas Jurídicas de Barbacena e sua diretoria não é
remunerada pelo exercício de suas funções.

Solicito, portanto, dos nobres pares 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.

REQUERIMENTOS
Nº 2.935/2008, do Deputado Ronaldo Magalhães, em que solicita

seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. José
Jésus de Souza, ex-Presidente da Câmara Municipal de Itabira. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.936/2008, do Deputado Wander Borges, em que pleiteia sejam
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solicitadas à Secretaria de Transportes e Obras Públicas informações
sobre o serviço de transporte remunerado de passageiros por meio de
veículos ciclomotores e similares, no Estado. (- À Mesa da
Assembléia.)

Nº 2.937/2008, da Comissão de Transporte, em que pleiteia sejam
solicitadas ao DER-MG e à Secretaria de Transportes e Obras
Públicas providências para a retomada das obras de asfaltamento dos
trechos entre Coroaci e o entroncamento da BR-259 e entre Coroaci e
Virgolândia.

Nº 2.938/2008, da Comissão de Transporte, em que pleiteia sejam
solicitadas à Superintendência Regional do DNIT providências para
implantação de sinalização e quebra-molas nos Km 4 e 5 da BR-261.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões
de Transporte, de Defesa do Consumidor e de Direitos Humanos, da
Comissão Especial dos Aeroportos e do Deputado Wander Borges.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Turismo, de Educação, de Cultura e do Trabalho e do Deputado
Tiago Ulisses.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.
O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana,

caros companheiros e companheiras, Deputadas e Deputados,
regressando das disputas eleitorais, muitos dos nossos companheiros
aqui se pronunciaram a respeito das eleições ocorridas em seus
Municípios. Gostaria de aproveitar, Sr. Presidente, um instante para
fazer um reparo na fala do nosso companheiro Deputado Sávio Souza
Cruz, na tarde de ontem, e também, no debate apresentado pela TV
Assembléia, sobre o pronunciamento do Deputado André Quintão,
quando comentaram um possível prejuízo à nossa candidatura em
Teófilo Otôni, em razão da presença do Sr. Governador.

Gostaria de esclarecer, Sr. Presidente, que, na verdade, a proibição
da fala do Governador em praça pública de Teófilo Otôni ocorreu em
decorrência de um pedido da Prefeitura da cidade. Um pedido feito
exatamente às 18h24min do dia anterior à realização do comício, às
14 horas, em praça pública. Gostaria também de relatar, de forma
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tranqüila, que o comício a ser realizado com a presença do Sr.
Governador estava marcado desde o dia 26, o que foi comunicado a
todas as autoridades, conforme a lei eleitoral. Ocorre que, olhando a
história da nossa cidade, lembramo-nos de, criança ainda, presenciar
comícios realizados no mesmo local em que o Governador foi
impedido de falar. Foram comícios de Ademar de Barros, candidato à
Presidência da República, de Jânio Quadros, candidato à Presidência
da República, comício do então Governador de Minas Juscelino
Kubitschek, de Tancredo Neves e de todos os Governadores que
passaram pelo Palácio da Liberdade ao longo desse tempo, no
mesmo espaço, no mesmo local, próximo à Câmara Municipal, cujo
prédio é preexistente ao próprio prédio da Prefeitura da nossa cidade.
Trata-se de um local usado por todos os políticos e em todas as
campanhas eleitorais até então. Nesta campanha, até o aniversário da
Prefeita, com sua valorização, abundante, foi feito nessa Praça
Tiradentes, no mesmo local onde se pretendia realizar o comício com
a presença do Sr. Governador.

E o interessante é que não se explicou. A grande mídia divulgou,
com estardalhaço, apenas a decisão do Juiz, mas não explicou que a
decisão do Juiz foi baseada em um laudo apresentado pela Prefeitura
na noite anterior a um evento marcado desde o dia 26, um evento que
se realizaria no dia 30, às 18h24min, tendo sido notificada a nossa
coligação da proibição do uso de equipamento de som, às 11 horas da
manhã, de um evento que se realizaria às 14 horas, já com o
Governador voando para Caratinga, chegando a Teófilo Otôni às
13h30min.

Foi a primeira vez na nossa história, Sr. Presidente, esse ocorrido. E
o Governador, de forma muito tranqüila, desceu no aeroporto, foi até o
Centro da cidade, fomos ao palanque, cumprimentamos o povo,
andamos no meio de populares. Só deixamos o espaço da Praça
Tiradentes e o ambiente festivo com que o nosso povo recebeu o
Governador - com muita alegria, diga-se de passagem -, quando
militantes do PT, vindos de outras cidades para tumultuar o evento,
com faixas e cartazes, passaram a ameaçar os nossos companheiros
e a população da cidade que ocupavam a Praça Tiradentes. Era uma
multidão que ali se aglomerava.
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Mas uma tropa de choque, “importada” de fora de Teófilo Otôni e
formada de pessoas completamente desconhecidas, tentou
estabelecer um clima de confronto, de briga e luta. Alguns Secretários
Municipais da atual Prefeitura do PT, extasiados, fanatizados,
demonstravam sua ojeriza ao nosso comício, correndo atrás do carro
em que eu e o Governador estávamos, xingando e gritando palavras
de ordem. Uma situação de vexame para eles, e não para o povo da
minha cidade. Nosso povo adorou a visita do Governador, e agradeço
a presença de S. Exa. Ele é querido. Nestes dois anos que completo
do meu mandato, fez investimentos em Teófilo Otôni da ordem de
R$138.000.000,00. A aprovação popular do Governador é de 80,6%.

A imprensa de Minas Gerais divulgou que o Governador foi proibido
de falar em Teófilo Otôni. Divulgou fartamente a versão oficial da
decisão do Juiz, mas ninguém explicou que o Juiz foi
instrumentalizado por um documento da Prefeitura, da Prefeita do PT,
que, ao longo desses dois anos, tem recebido as maiores benesses
do governo de Minas.

Invoco o testemunho do Deputado Carlos Mosconi, que lá esteve
como Presidente da Comissão de Saúde. Deputado Carlos Mosconi,
no ano passado, pelo trabalho da Comissão a meu pedido, por
decisão do Governador, foram colocados à disposição da Prefeitura
de Teófilo Otôni R$16.000.000,00 e, neste ano, mais
R$14.000.000,00. Investimentos da ordem de R$30.000.000,00 no
sistema de saúde da macrorregião de Teófilo Otôni, como decorrência
da atuação da Comissão de Saúde desta Casa, que foi lá para ver o
estrago.

V. Exa. é testemunha da presença de centenas de pessoas à porta
do pronto-socorro, de dezenas e dezenas de pessoas acomodadas
não em macas, não em camas, mas estiradas no chão sobre os
lençóis, sem colchonetes, em busca de atendimento público. De lá
para cá, Deputado Carlos Mosconi, com toda essa ajuda do
Governador Aécio Neves, R$16.000.000,00 no ano passado,
R$14.000.000,00 neste ano, a situação é a mesma. Não mudou nada!
No Hospital Santa Rosália, único hospital de alta complexidade, as
macas acumulam-se nos corredores. No pronto-socorro municipal,
nem macas, ou poucas macas e pessoas alojadas no chão, à espera
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de atendimento. Postos de saúde estão desativados; 10 PSFs
desativados, e agora estão simulando a existência de 15 ou 16.

Na verdade, Sr. Presidente, estou aqui porque fui provocado. Não
queria falar nesse assunto, iria ficar mudo por alguns dias porque
perdemos as eleições. Mas perdemos as eleições numa circunstância
que vale a pena ser explicada, por isso usarei o art. 70.

Vou começar e, se não der tempo, continuarei explicando mais
tarde. Em Teófilo Otôni, montou-se uma farsa, uma estrutura de
corrupção eleitoral jamais vista na história da cidade. Um volume de
dinheiro fantástico comprou consciências nas últimas 48 horas, e
ainda, Sr. Presidente, a ZPE, que tanto defendi desde 1986 e da qual
tanto falei ao longo do ano passado e neste ano, foi utilizada como
instrumento de manobra para prometer, em “outdoors” espalhados por
toda a cidade, 10 mil empregos diretos em uma cidade que tem 124
mil habitantes, e mais 30 mil empregos indiretos. Trata-se de uma
situação, Sr. Presidente, que precisa ser clareada, e vamos clareá-la
com detalhes.

O mais interessante é notar que no meu coração não cabe nenhuma
mágoa. Os comentários giram em torno desse ou daquele assunto, as
pessoas comentam, de ouvir falar, que aconteceu isso ou aquilo.
Portanto, quero fazer a correção do que disse o Deputado Sávio
Souza Cruz ontem e do que disse, em entrevista, o Deputado André
Quintão no debate na Assembléia, de que o Governador fez um
estrago onde foi. Em Teófilo Otôni isso não ocorreu. Lá o estrago foi
feito pelo PT, que entrou com um pedido ao Juiz para que houvesse o
cancelamento da fala do nosso Governador. O Governador Aécio
Neves tem o meu amor e a minha estima.

Concedo um aparte do Deputado André Quintão, pois somos amigos
e companheiros. O que não podemos é pegar a notícia no meio do
caminho e distorcê-la.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Nobre colega Deputado
Getúlio Neiva, V. Exa. se enganou somente num tópico: quem disse
que o Governador fez um estrago foi o seu colega de partido,
Deputado Sávio Souza Cruz, aliás um dos Deputados que mais
admiro nesta Casa, assim como admiro V. Exa. O comentário que fiz
foi que onde o Ministro Patrus Ananias esteve presente, elegemos o
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Prefeito.
O Deputado Getúlio Neiva - Foi verdade. O Ministro Patrus Ananias

esteve em Teófilo Otôni, desfilou em cima de um trio elétrico, o que é
proibido por lei, passou pela mesma praça onde o Governador foi
impedido de falar. É assim que age o PT, é assim que ele comanda o
seu processo eleitoral, lamentavelmente. Não é o PT do Deputado
André Quintão. Sabemos muito bem que há colegas do PT que
procedem da forma mais lisa possível, que têm um comportamento
ético, companheiros que somos aqui, com quem trabalhamos; agem
de uma forma corretíssima no exercício do mandato. Mas em Teófilo
Otôni temos os aloprados, aqueles que não respeitam a democracia,
as pessoas e as autoridades, sobretudo e sobremodo, Sr. Presidente,
não respeitam a história de uma cidade importante de Minas Gerais, o
povo de uma cidade, como na tentativa grotesca de impedir a fala do
Governador. Com a complacência, com a “boa-vontade” da Justiça
Eleitoral, não só proibiram que o Governador falasse, mas impediram
também a nossa propaganda volante, num TAC surpreendente. Não
pudemos fazer propaganda volante na última semana da campanha
eleitoral porque ela estava criando o que eles chamaram de “onda do
15”.

Realmente, foi uma situação vexatória. Falo aqui sem rancor, sem
nenhum ódio, com uma única preocupação: ressaltar que o
Governador de Minas Gerais foi bem recebido em Teófilo Otôni pelo
povo, abraçado por todos, continua sendo estimado e amado por
nossa gente e continuará a sê-lo. O ato que se cometeu contra o
Governador de Minas foi uma brutalidade jurídica, com manipulação
feita pela Prefeitura de Teófilo Otôni, que, num gesto de descortesia,
de falta de educação política, sobretudo um gesto de ingratidão, pois
foi o Governador que mais investiu na cidade em toda a sua história,
foi à Justiça a fim de impedir que o Governador falasse ao público.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Deputado Getúlio
Neiva, eu dizia recentemente que a sua eleição em Teófilo Otôni seria
uma perda para esta Casa e um ganho para a população de lá. Com
alegria, eu o vejo neste Parlamento, de volta, e também fico alegre
porque este Parlamento continua ganhando por sua inteligente forma
de usar esta tribuna, como está demonstrando neste momento.
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O que me traz aqui para aparteá-lo é a alegria em relação à reunião
que tivemos nesta manhã - V. Exa. também participou - com toda a
Bancada do PMDB, juntamente com o Deputado Federal Leonardo
Quintão, candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. A bancada
mostrou-se empenhada, mantendo o princípio de unidade do PMDB,
desmentindo o que às vezes é dito por aí, que o PMDB é rachado e
anda esfacelado. A bancada uníssona, reunida no gabinete da
Liderança, do Deputado Gilberto Abramo, empenhou o seu apoio e já
está nas ruas trabalhando em favor da campanha do Deputado
Leonardo Quintão para este segundo turno das eleições em Belo
Horizonte. V. Exa. lá estava, com a experiência que tem. Cremos que,
de fato, teremos, sim, um bom trabalho a desempenhar. Está de
parabéns toda a Bancada do PMDB nesta Casa, que demonstrou a
sua força ao se reunir com o nosso candidato. Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - É uma honra poder ouvir o Deputado
Vanderlei Miranda. Concedo aparte ao nobre Deputado Adalclever
Lopes.

O Deputado Adalclever Lopes (em aparte)* - Querido Deputado
Getúlio Neiva, que fez um brilhante trabalho e participou de uma
guerra, sabemos o que significa lutar contra a máquina. V. Exa.
representou muito bem o povo de Teófilo Otôni e, nas urnas, mostrou
que o PMDB goza no Município de densidade e respeito.

Quero fazer uma denúncia. Deputados Vanderlei Miranda e Ivair
Nogueira, estão contratando um rapaz cujo nome, se não me engano,
é Sylvester Stallone ou Rambo, para tumultuar as reuniões do
candidato a Prefeito pelo PMDB. A democracia não pode permitir essa
prática, Deputado Getúlio Neiva. Portanto, queremos fazer essa
denúncia antecipadamente. Disseram, não sei se é verdade, que o
Deputado Miguel Correa Júnior é quem o está contratando.

O PMDB estará na vigília democrática, como disse o Deputado
Sávio Souza Cruz, em defesa da democracia e do nosso candidato,
para que este tenha a liberdade de se expressar nas universidades.
Somos, caro Presidente, como uma família que às vezes tem suas
desavenças, ou como um casal que já está junto há 50 anos. Todavia,
não nos separaremos facilmente. Continuaremos casados e
ganharemos as eleições em Belo Horizonte a fim de mostrar ao povo
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de Minas que o PMDB tem força e unidade. Muito obrigado, Deputado
Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Obrigado, Deputado Adalclever Lopes.
Não, meu voto é meu.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Agradeço a
compreensão da Presidência. Cumprimento V. Exa., a quem
prestamos nossa solidariedade no processo. O PT que infelizmente
existe é esse que está contratando um cidadão cujo nome, parece-
me, é Rambo, que, por sua vez, contratará uma tropa de milícia para
tentar tumultuar os debates e constranger o candidato do PMDB,
Deputado Leonardo Quintão.

Tudo isso é desespero dos derrotados, já que, parece, as pesquisas
estão apontando um percentual de 63% para o Deputado Leonardo
Quintão e de 35% para o candidato do poste, para o candidato do
mandonismo, para o candidato dos Palácios. É o desespero que leva
essa gente à sordidez de contratar milícia para tentar constranger a
candidatura do PMDB. Mas isso não dará certo, Minas falará mais alto
em favor da liberdade e da democracia, ao colocar na Prefeitura o
Deputado Federal Leonardo Quintão.

O Deputado Getúlio Neiva - Agradeço suas palavras, Deputado
Sávio Souza Cruz. Podem contratar Sylvester Stallone, Rambo ou
quem quiserem, porque nosso candidato tem a cara do Clark Kent.
Basta ele tirar a roupa para virar o Super-Homem. Um abraço, Sr.
Presidente. Muito obrigado.

* - 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, por esses dias o
assunto eleitoral tomará conta das nossas discussões nesta Casa, o
que é absolutamente natural e muito democrático. Cada um deve
manifestar sua posição e oferecer sua opinião, o que é muito correto.
Todavia, faço questão de vir a esta tribuna para tratar de um outro
assunto.

Meu pronunciamento visa tranqüilizar os interessados em uma
questão que tratarei aqui. Realizamos ontem, na Comissão de Saúde,
uma audiência pública para tratar de um problema grave que vem
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ocorrendo no Estado, principalmente nos hospitais de emergência,
urgência, prontos-socorros e de pronto-atendimento. Não faz
diferença tratar-se de hospitais públicos, privados ou filantrópicos.

Refiro-me a uma exigência feita pela Secretaria de Desenvolvimento
Social e, portanto, pela Polícia Civil do Estado, com a participação da
Polícia Militar. Os socorristas, os médicos que estão prestando
serviços nos prontos-socorros ou nos heliportos, como especialistas
em urgências, quando de plantão, estão sendo obrigados a fazer
exames periciais ou exames de corpo de delito de qualquer maneira.

Então, a classe médica estava enfrentando grande constrangimento,
pois esses especialistas, na realidade, não têm qualificação nem
competência legal para exercer a função de médico-legista e de
médico perito. Isso causou problemas para a cidade de Monte
Carmelo, onde o processo foi deflagrado. Houve até pedido de prisão
de um médico que estava de plantão. A mesma situação ocorreu em
outras cidades, entre elas Poços de Caldas. Então, isso causou
grande transtorno nos locais de atendimento de urgência. Os médicos
mantêm a atenção totalmente voltada para esse tipo de atendimento,
pois chegam a esses locais pacientes em estado grave. Como
sabemos, num momento como esse, o atendimento deve ser prestado
o mais rápido possível. E se o médico não tem condição - não está ali
para fazer isso - de fazer a perícia, quando ela for necessária?

Ouvimos, então, o Dr. Hermann Von Tienhausen, ex-Presidente do
Conselho Regional de Medicina, que deixou a Presidência no dia
1º/10/2008, tomando posse, em seu lugar, o Dr. João Batista.
Cumprimento o Dr. Hermann pelo trabalho magnífico à frente do
Conselho Regional de Medicina, pois fez um trabalho de grande
profundidade, de grande presença em todo o Estado, engrandecendo
o exercício da profissão em nosso Estado. Ou seja, trabalhou em
defesa do exercício da medicina, mas também exigiu dos profissionais
médicos um trabalho feito com dignidade, correção e ética.
Parabenizo, portanto, o Dr. Hermann pelo seu trabalho, e desejo ao
Dr. João Batista que também consiga desempenhar bem suas
funções.

Como estava dizendo, em Poços de Caldas, durante a cerimônia de
posse da nova direção da associação médica da cidade, oportunidade
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em que contamos com a presença do então Presidente do Conselho
Regional de Medicina, presenciei um fato interessante: duas médicas
reclamaram do que estava acontecendo na cidade, relatando que, em
alguns casos, de acordo com as circunstâncias, estavam sendo
obrigadas a fazer um laudo pericial. Como estavam se recusando a
fazer o laudo, enfrentavam problemas de toda ordem. Diante disso, o
Dr. Hermann acionou a Comissão de Saúde, e participamos de uma
reunião com ele no Conselho Regional de Medicina para tratar do
assunto. Algumas vezes, conversamos sobre essa questão em Belo
Horizonte e em outros lugares do Estado.

Ontem, realizamos uma audiência pública com o intuito de tratar
desse assunto de forma definitiva. Contamos com a presença de
representantes do Conselho Regional de Medicina, do Instituto Médico
Legal, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado e da
Polícia Civil. Depois, o Conselho mostrou o desdobramento da
denúncia feita. Ouvimos os participantes da audiência pública.
Sentimos que a solução poderia advir de uma discussão profunda,
visando ao entendimento. Imaginamos que, prevalecendo o bom-
senso, as coisas ocorreriam de forma razoável. Entendo que, no final
da história, isso acontecerá. Aliás, penso que já começou a acontecer.

Sr. Presidente, chamo a atenção das pessoas interessadas nesse
assunto. De ontem para hoje, recebi vários “e-mails” de médicos,
Diretores de hospitais, socorristas e plantonistas, que me
perguntavam: “o que fazer agora?”.

Depois da reunião de ontem, penso que a Secretaria de
Desenvolvimento Social, a Polícia Civil e a Polícia Militar não mais
manterão essa posição. Houve um acordo preliminar, segundo o qual
só farão exames periciais os Peritos do Estado de Minas Gerais.

Até porque o Estado realizou um concurso no ano passado e, neste
ano, designou e contratou 360 Médicos Peritos para serem colocados
- e já o foram - nas diversas regionais do Estado, em números de três
ou de cinco. Todas as sedes regionais do Estado têm Médicos
Peritos. Os exames periciais deverão ser feitos por esses Médicos
Peritos, ou seja, Peritos oficiais do Estado, concursados. Eles farão o
exame pericial de forma direta, quando possível. Por exemplo, quando
for na sede do Município, o Perito que estiver de plantão será
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acionado e irá até o pronto-socorro, ao pronto-atendimento ou ao
hospital para fazer o exame pericial. Quando não for possível a
presença imediata do Médico Perito, ele poderá fazer o exame de
forma indireta. O médico, em uma cidade do interior, não sede
regional, que estiver atendendo no hospital de plantão ou no pronto-
socorro, deverá fazer o seu prontuário médico, como se faz de rotina.
Constará no prontuário do paciente tudo o que ele tiver, seu exame
físico, seus exames laboratoriais, sua história. O Perito, ao analisar o
prontuário médico, fará o exame pericial de forma indireta, sem
nenhuma prejuízo para o paciente ou para os serviços, inclusive para
o serviço policial, que necessitará do exame judiciário, pericial. Não
haverá nenhum problema.

Sr. Presidente, a partir dessa conversa que tivemos, o médico
socorrista, o plantonista do pronto-socorro não está mais obrigado a
fazer o exame pericial, que não é sua função. Esse acordo preliminar
já foi feito. Para resolver esse problema, penso que haverá uma
portaria da Secretaria de Desenvolvimento Social ou uma norma que
já existe será oficializada e ressaltada novamente, a fim de que todos
saibam que o plantonista não será mais obrigado a fazer o exame
pericial, para o qual ele não é capacitado. Há um acordo preliminar a
esse respeito. Os casos excepcionais, não previstos, deverão ter uma
solução de acordo com as circunstâncias, o momento e o local onde
ocorrerem. Os profissionais que ali estavam ontem consideram que
esses casos excepcionais não chegam a 1% do total dos casos que
precisam de exame pericial. Trata-se de um número inexpressivo, que
de maneira alguma prejudicará a grande maioria dos exames periciais
que serão feitos, a partir de agora, pelo Perito, de forma direta ou
indireta. Essa situação trará tranqüilidade para os plantonistas nos
prontos-atendimentos, nos prontos-socorros e nos hospitais do
Estado. Conseguimos chegar a essa posição muito correta e sensata.
Tudo, naturalmente, com a compreensão da Secretaria de
Desenvolvimento Social e com a firme posição e o firme trabalho do
Conselho Regional de Medicina.

Nisso está envolvido o sigilo médico. O prontuário médico não pode
ficar andando daqui para ali sem uma tramitação oficial a comandar a
sua observação e o seu deslocamento do setor médico para o setor
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policial ou para o setor de segurança. Isso foi muito bem observado.
Oferece-se uma condição de trabalho muito melhor para o profissional
do pronto-socorro, que está ali na missão extremamente difícil e
complicada de atender os casos de urgência. A partir de agora, não
terão mais esse problema, com o qual se defrontavam a todo
momento, de realizar os exames periciais, o que não é de sua
competência.

Sr. Presidente, trago essa notícia para tranqüilizar os que trabalham
nessa área e também os dirigentes dos hospitais do Estado, que, a
partir de agora, terão uma posição muito mais correta e clara a
respeito do funcionamento pleno e adequado do pronto-socorro. Era o
que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.

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

Viana, ilustres Deputados e Deputadas, imprensa, público das
galerias, telespectadores da TV Assembléia, esta é a primeira
oportunidade em que uso esta tribuna após o primeiro turno das
eleições, e não poderia ser diferente.

Dirijo um agradecimento especial à população de Contagem pela
expressiva votação que me concedeu. Fui candidato a Prefeito dessa
cidade operária e altaneira e obtive mais de 33 mil votos dos eleitores
e das eleitoras. O que mais nos deixa feliz, Sr. Presidente, é que,
coincidentemente, o primeiro turno das eleições municipais de 2008
ocorreu exatamente no dia 5 de outubro, data em que comemoramos
20 anos da promulgação da Constituição cidadã, a Constituição da
República Federativa do Brasil. Isso demonstra a importância dos
valores democráticos e das conquistas que essa Constituição trouxe
para o povo brasileiro e para os nossos Municípios. De forma muito
especial, a cidade de Contagem, com oito candidatos, teve uma
eleição marcada pela politização, pelo debate, pelas contradições e
divergências de projetos, o que é fundamental para a construção
democrática. Disputaram a eleição oito candidatos, diferentemente,
nobre Deputado Sávio Souza Cruz, do que ocorreu na Capital, onde
se procurou de alguma forma esvaziar o debate político tentando-se
induzir o eleitor como se a eleição já tivesse sido previamente
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decidida. Em Contagem houve debate, participação, apresentação de
propostas e candidaturas por parte dos partidos políticos, além de
divergências, mas tudo de forma natural, como ocorre no processo
democrático. Para nós, do PCdoB, o resultado foi extremamente
positivo. A cidade de Contagem caminha para o segundo turno
refletindo sobre o momento político que o Brasil atravessa. Lá o
eleitorado polarizou a eleição num projeto que tem, de um lado e à
frente, a candidata do PT, a atual Prefeita Marília Campos, e, de outro
lado, o candidato do PSDB, nosso colega nesta Casa, Deputado
Ademir Lucas. O interessante é que lá a disputa ocorre com discussão
de projetos, não é, portanto, uma disputa pessoal entre a Marília e o
Ademir, e sim uma disputa de dois projetos distintos. Um deles tem à
frente o que é muito bem representado pelo nosso Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, que muito tem feito pelo Brasil proporcionando
avanço nas políticas públicas de inclusão social. É um Presidente que
muito tem feito pelo Brasil e avançado nas políticas públicas de
inclusão social; um Presidente que tem sido a marca do crescimento e
do desenvolvimento econômico. Mesmo vivendo num momento em
que a economia mundial passa por séria crise, graças ao acerto do
Presidente Lula o Brasil vai bem, as obras estão em andamento e os
programas sociais continuam sendo implementados. De outro lado,
está o projeto do PSDB. Na cidade de Contagem, o PCdoB é um
aliado histórico do Presidente Lula e do PT, e por isso optamos, neste
segundo turno, por continuar a nossa caminhada ao lado do PT e da
Prefeita Marília Campos, para dar continuação a um projeto de debate
e aprimoramento das políticas públicas. Nós, do PCdoB, temos
convicção de que é importante a aliança de amplas forças políticas
para enfrentarmos os gargalos que a cidade de Contagem possui,
como, por exemplo, o da saúde, que é o mais importante deles. Estas
eleições são o momento de aglutinar forças e deixar de lado as
nossas divergências políticas e ideológicas, a fim de construirmos um
projeto que dê resultados concretos para o cidadão e melhore a saúde
pública de Contagem. O PCdoB tem essa convicção e vai trabalhar
para isso. Também precisamos dar continuação aos programas de
melhora das condições de vida, especialmente dos moradores de
periferias, vilas, aglomerados e bairros. Essa é a nossa convicção. Em
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Contagem, o PT consegue aglutinar amplos setores, como é o caso
do PMDB, do PTB, do PCdoB e do PV, em prol da unidade do povo,
para melhorar a vida do cidadão comum, do trabalhador e da
trabalhadora.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Deputado Carlin
Moura, queria cumprimentá-lo e acredito fazê-lo em nome de toda a
Bancada do PMDB nesta Casa. Cumprimentá-lo pelo desempenho e
pela reunificação da base do governo federal, ocorrida em Contagem,
com a sua participação na campanha da Prefeita Marília Campos. Em
Belo Horizonte a situação é um pouco diferente, visto que não houve
essa unificação, mas hoje há garantia de vitória não só do PMDB, mas
também da vitória da liberdade e da vitória do povo, que continuará
tendo o direito de escolher seus governantes. Ouvi agora um
comentário que registra bem o que é esse mandonismo. O
coordenador da campanha do “poste” foi escolhido pelo Palácio e
licenciado da Secretaria para coordenar a aludida campanha em Belo
Horizonte, ele que é um político de Juiz de Fora, o Secretário Pestana.
E agora afirmaram que eles não perdem a campanha em Belo
Horizonte de jeito nenhum. Não fique preocupado, Deputado Carlin
Moura, pois não se trata da eleição, e sim do fato de que cada um
conseguiu comprar um GPS. É por isso que, agora, eles não mais se
perdem em Belo Horizonte. Meus parabéns pelo seu pronunciamento.

O Deputado Carlin Moura* - Agradeço as palavras do ilustre
Deputado Sávio Souza Cruz. Deputado Sávio Souza Cruz, confesso a
V. Exa. que nunca estive tão feliz como agora. Isso porque, desde a
primeira hora, sempre confiei na altivez e na independência do
eleitorado de Belo Horizonte, eleitorado que, desde a
redemocratização do Brasil, ou melhor, desde as eleições de 1988,
tem demonstrado avanço, independência e soberania. Quando
assistimos à intenção e ao propósito de alguns de querer despolitizar
o debate político em Belo Horizonte, já desconfiei de que isso não
daria certo. Essa história de querer transformar a eleição de Belo
Horizonte, da Capital dos mineiros, da Capital do Estado que carrega
na sua bandeira a marca da liberdade, como se fosse uma disputa de
quem tem mais apoio de fulano e sicrano, desconsiderando o eleitor,
já imaginava que não daria certo. Aliás, tinha plena convicção disso, e
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o eleitor de Belo Horizonte mostrou nas urnas essa independência e
soberania para dizer que quem manda no voto dele é realmente ele
próprio. Não há cacique nenhum que mande no voto do eleitor. Não
há cacique nenhum que vá dizer em quem o eleitor deve votar, pois
ele vota com sua consciência, com sua análise crítica, de acordo com
seus projetos e visão de mundo. Belo Horizonte, mais uma vez, deu a
demonstração dessa altivez e independência. Temos de valorizar
essa perspectiva sempre. Ainda hoje, quando declarava meu apoio à
reeleição da Prefeita Marília Campos em Contagem, uma repórter
perguntou-me se eu teria a capacidade de transferir meus votos para
a Prefeita. Eu lhe respondi que sim, que tinha capacidade de transferir
integralmente meus votos à Prefeita Marília Campos, porque o único
voto que tenho é o meu, do qual sou dono. O meu voto posso
transferir à Prefeita Marília Campos porque sou dono dele, mas o voto
do eleitor será definido por ele. Como homem público, declarei que
estou ao lado da Prefeita Marília Campos e que votarei nela, assim
como os militantes do meu partido também declararam. Mas em quem
o eleitor votará, o caminho que escolherá, isso compete a ele, e não
serei eu que direi em quem ele deve votar. Não tenho essa pretensão
nem nunca terei. Respeito demais a independência do nosso
eleitorado e a sua politização e tenho a convicção de que o eleitorado
de Contagem saberá escolher o melhor caminho para a sua cidade.
Tenho essa certeza, e o mesmo ocorrerá em Belo Horizonte. Nesta
oportunidade, não poderia deixar de parabenizar, de forma muito
especial, a eleição da nossa Prefeita de Governador Valadares, o que
me deu muita alegria. Fiquei muito feliz em ver que Governador
Valadares também deu o grito de independência e altivez elegendo
essa grande parlamentar, nossa Líder, que tem feito trabalho
exemplar e maravilhoso nesta Casa, a Deputada Elisa Costa.
Parabéns pela brilhante vitória, Deputada Elisa Costa, parabéns ao
povo de Governador Valadares pela expressiva vitória. Não posso
deixar de cumprimentar ainda a ilustre Deputada Maria do Carmo
Lara, que também deu um “show” de democracia e independência na
nossa cidade operária de Betim. Parabéns, Maria do Carmo, parabéns
aos eleitores de Betim, que foram maravilhosos e independentes.
Para não dizer que só tenho parabenizado os eleitores do PT, também
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quero dizer que estou muito feliz e satisfeito com a eleição do nosso
Prefeito de Uberaba, ex-Presidente desta Casa, Anderson Adauto.
Tive oportunidade de ir lá antes das eleições e tinha a convicção de
que ele também seria reeleito. Parabéns por sua grande e expressiva
votação. E, para não dizer que parabenizo só os meus aliados,
parabenizo um adversário meu nas eleições, que promoveu uma
derrota histórica a este Deputado, o Prefeito eleito de Virgolândia,
Chiquinho Leite, do PMDB. Ele não tinha o meu apoio nas eleições,
mas parabenizo o povo de Virgolândia pela grande participação.
Chiquinho Leite, parabéns e sucesso na gestão; que Deus o abençoe
para continuar esse trabalho maravilhoso. Muito sucesso para o povo
de Virgolândia.

Continuo parabenizando os aliados. Parabenizo o Prefeito de Belo
Oriente, Dr. Humberto. Que cidade maravilhosa é Belo Oriente, que
povo maravilhoso! Fizemos o Dr. Humberto Prefeito, fizemos vários
Vereadores, como Tião Faria e Carlos Miguel. Parabéns a todos
vocês. Parabéns ao Dr. Bruno pelo brilhante trabalho. Cumprimento
também nosso Prefeito eleito de Periquito, Luiz Reis, pelo brilhante
trabalho, e o ex-Prefeito de dois mandatos, Nereu, que foi vitorioso em
Periquito. Cumprimento também a Maria José Haueisen, reeleita em
Teófilo Otôni, por quem torcemos muito. Foi a vitória do povo e do
programa do Presidente Lula. Cumprimento ainda o Prefeito de
Coroaci, Emerson Andrade, também eleito no campo do Presidente
Lula, no campo do projeto democrático popular. Isso é maravilhoso:
quando se trabalha, os resultados vêm. O povo reconhece os
resultados. O Presidente Lula mostrou que, para trabalhar, basta ter
simplicidade, modéstia, respeito e sintonia com o povo. Dessa forma,
os resultados vêm. Acredito no futuro deste país e deste Município e
no futuro do seu povo trabalhador humilde e sofrido. Acho, então, que
a Constituição de 1988, que completou 20 anos em 5/10/2008,
ganhou o seu melhor presente: o reconhecimento e a independência
do povo e a soberania popular. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Deputado Eros Biondini;

Srs. Deputados; imprensa; senhoras e senhores que nos
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acompanham das galerias e pela TV Assembléia; funcionários da
Casa. Estamos num momento difícil para a economia mundial e,
apesar de o Presidente Lula achar que o Brasil está blindado contra a
crise, isso não é verdade.

Neste período de tanta nebulosidade, diante de uma provável
recessão - sem essa idéia de ser pessimista, mas realista -, com as
Bolsas de Valores caindo exageradamente, o dólar subindo, o real se
desvalorizando, bancos e outras entidades do setor quebrando, os
juros bancários subindo, em que se socorre com dinheiro público as
instituições financeiras etc., quando o governo brasileiro deveria estar
protegendo as empresas para que continuem produzindo, vendendo e
exportando, trazendo divisas e empregos, o Ministro das Minas e
Energia, Edison Lobão, anuncia que o governo federal quer mais
imposto das mineradoras.

O Ministro estuda uma tributação ainda maior para taxar as
empresas mineradoras e estabelece uma comparação mostrando que
a tributação do petróleo chega a 65%, enquanto para o setor minerário
é de 12%. O governo federal - aqui, o Ministério das Minas e Energia -
lançou uma força-tarefa para alterar o marco regulatório do setor de
mineração, com o objetivo de ampliar as compensações financeiras
pagas pelas empresas e introduzir regras que estabeleçam prazos
para que as áreas concedidas sejam exploradas. Lobão disse que o
Ministério ainda está estudando, mas tinha a impressão de que a
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais -
CFEM - também deverá subir, sem revelar quando ou o quanto irá
subir. Hoje a CFEM cobrada gira em torno de 2% da receita líquida,
mas tanto a Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais
- Amig - quanto o Projeto de Lei no 1.453/2007, do Deputado Federal
mineiro José Fernando Aparecido, que está tramitando no Congresso
Nacional, querem elevar a CFEM para 4%, alíquota que incidirá sobre
o faturamento bruto.

Acha o Ministro Lobão que a elevação poderá ser de 12%, mas a
Vale diz que recolhe 20%, e, segundo estimativas, a arrecadação com
a CFEM hoje chegará a R$560.000.000,00 apenas em Minas Gerais,
até o final deste ano, com a alíquota de 2%. Se ela fosse 4% do bruto,
seriam R$1.500.000.000,00. O Sr. Ministro Lobão foi ainda infeliz
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quando disse que novas concessões de lavras estão suspensas, pois
não podemos “dilapidar um patrimônio que é da União”.

O Ministro apresentou essas observações de forma equivocada e
infeliz. “As mineradoras” devem ser inscritas com letras maiúsculas,
pois geram divisas e emprego, desenvolvem as cidades onde se
instalam, agem com responsabilidade social e ambiental, divulgam e
engrandecem o Brasil levando o nome do nosso país aos quatro
cantos do mundo. Citamos como exemplo desse trabalho e dessa
divulgação: Vale, Arcelor-Mittal, V&M ou Sumitomo, Usiminas, CSN,
Gerdau, Samarco e tantas outras.

O Ministro acredita que os valores pagos pelas empresas para terem
direito de explorar uma área são muito baixos, o que estimularia,
segundo ele, a especulação. Elas comprariam barato o direito de
exploração das áreas, mas, como não há prazo para a devolução
caso não desenvolvam as jazidas, revendem as concessões por valor
maior. O Ministro precisa é de dotar o Departamento Nacional de
Produção Mineral - DNPM - de estrutura administrativa e de recursos
humanos suficientes para não ficarem milhares e milhares de
processos atrasados, sem licenciamentos, alguns com mais de cinco
anos, o que é um absurdo, atrasando os empreendimentos e os
empresários que querem trabalhar corretamente, mas que sofrem
essas agressões do Ministério e do governo federal. Você quer ver a
fiscalização chegar? É só fazer algo no empreendimento que ainda
não conseguiu os licenciamentos que estão atrasados em razão da
ausência do DNPM. Aí, chegará rápido, assim como as multas.

Citamos exemplos, como o de uma cascalheira em Felixlândia. Há
um ano e meio solicitou-se o licenciamento ao DNPM, o que até hoje
não saiu. Concedeu-se permissão à Prefeitura de Felixlândia para
retirar cascalho para as ruas da cidade. Quando a Prefeitura estava
retirando esse cascalho doado, o DNPM chegou lá, lacrou tudo e
multou o empresário em R$6.000,00, e não a Prefeitura. Liberou a
cascalheira para a Prefeitura colocá-la a serviço do povo. Há um ano
e meio espera-se licenciamento para começar a trabalhar, ainda não
se está produzindo, trabalhando nem ganhando nada. Uma doação
feita para a Prefeitura resultou em multa. É só trabalhar sem estar
autorizado que a fiscalização chega - mas não chega antes, para dar
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autorização, fazer a fiscalização que deveria.
Em Luziânia, cidade de Goiás, desde o dia 6 até amanhã estará

ocorrendo o 8º Encontro Internacional de Pequenos Mineradores, que
reúne ONGs de todo o mundo com interesse e atuação em mineração
de pequena escala, para discutir os problemas enfrentados por esse
setor no mundo e as formas de promover o seu desenvolvimento
sustentável, já que 70% de toda a mineração no Brasil é feita por esse
segmento, segundo nos informa o Ministro Lobão.

É necessária, Sr. Ministro, uma discussão ampla com todos os
interessados à mesa, para buscar o consenso. Não tome decisão
precipitada, intempestiva, inoportuna e em momento impróprio. O
preço das “commodities“ está caindo, assim como o do aço. Há um
mês o barril de petróleo custava US$114,00. No pronunciamento do
Presidente Lula, eufórico com o descobrimento do petróleo da camada
do pré-sal, ouvi-o dizer que teremos recursos para vários setores, a
fim de desenvolver a sociedade brasileira. E aí, de uma hora para
outra, o preço do barril de petróleo cai para quase US$80,00 e poderá
cair ainda mais. E se o preço ficar muito baixo, poderá inviabilizar a
retirada desse petróleo da camada do pré-sal. Então, é preciso muita
prudência e equilíbrio nas manifestações para não se incorrer em
erros e em pronunciamentos infundados, precipitados e ilógicos. Basta
a turbulência que vem de fora; por isso, não se deve criar
internamente outras turbulências, para a situação não piorar. O
Ministério das Minas e Energia deveria ser aliado e parceiro do setor
produtivo na tentativa de reduzir a carga tributária, uma das maiores
do mundo, a fim de melhorar a competitividade nacional e
internacional. Na siderurgia, tudo é câmbio, e o impacto maior é a
valorização do dólar.

Minas Gerais, que responde por 44% da produção mineral brasileira,
deverá receber inversões, investimentos de mais ou menos
US$17.000.000.000,00, cerca de 33% dos investimentos, de
aproximadamente US$56.000.000.000,00, previstos para o setor
minerário do Brasil nos próximos quatro anos. Por isso, Sr. Ministro,
melhore a fiscalização da sua Pasta, pois, só em Minas Gerais, temos
cerca de 300 Municípios mineradores, mas apenas 200 recolhem os
“royalties”, deixando de cumprir a legislação vigente. Aumente
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também os recursos humanos para não demorarem tanto, com tanta
burocracia e covardia, os licenciamentos, que atrasam bastante os
empreendimentos e geram enormes prejuízos para os grandes e,
principalmente, para os pequenos empreendedores do setor
minerário.

O setor extrativista é eminentemente exportador, e, em tal contexto,
a imunidade tributária é necessária para que possa concorrer em
condições mais vantajosas no mercado externo e no mercado interno,
cuja carga tributária, como já disse, é uma das maiores do mundo. A
indústria mineral tem participação expressiva no saldo positivo da
balança comercial do País - 21% do total em 2007, ou seja,
US$8.600.000.000,00. Se houver elevação da carga tributária sobre
os produtos da indústria extrativista, Minas Gerais será o Estado mais
atingido. Apenas a Vale estará realizando investimentos de
US$8.600.000.000,00 até 2012.

Como Presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Indústria
Mineral de Minas Gerais, na próxima semana, solicitarei ao Deputado
Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa, que crie a Comissão
Especial da Mineração para consolidarmos os estudos advindos do
fórum técnico “Minas de Minas” e estabelecermos uma política
minerária para o Estado. Solicito também ao Ministro Edison Lobão
mais prudência, juízo e maturidade para criar, produzir e promover o
que o setor mineral produtivo necessita para crescer e tornar-se mais
ágil e mais competitivo; e para não gerar mais tributos, que poderão
sufocar as empresas existentes e desestimular novos investimentos e
novos empreendimentos.

O outro assunto que gostaria de tratar, Sr. Presidente, é a
premiação que a Assembléia de Minas recebeu ontem, dia 8, da
Associação Brasileira de Comunicação Empresarial - Aberje -, na 34ª
edição de seu prêmio, na categoria Eventos Especiais, com o projeto
Expresso Cidadania. Essa é uma das mais conceituadas premiações
da comunicação e foi concedida em cerimônia realizada em São
Paulo. A Assembléia Legislativa fez a defesa do tema em audiência
pública nacional realizada na Capital paulista, no último dia 22 de
setembro. Queremos dividir esse prêmio da Assembléia Legislativa
com o TRE-MG, com a Secretaria de Educação, com a Fiemg, com o
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Sesi, com o Instituto de Identificação, com a Cemig e com a Copasa.
Os Prêmios Regional e Nacional da Aberje ganhos pela Assembléia
com o projeto Expresso Cidadania são o reconhecimento de uma
parceria na formação de novas gerações de cidadãos e jovens
conscientes para a política e a vida pública. Sr. Presidente, essas
eram as minhas considerações.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.
O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, tentarei ser breve.

Embora pensasse em falar exclusivamente sobre moradia, “habitat”,
farei uma consideração, com permissão e respeito, relativa ao
pronunciamento do Deputado Doutor Viana, que novamente preside
os trabalhos.

Esta Casa foi a única do País a contribuir para a discussão da
atividade minerária. Houve também a participação, se não me engano,
de um representante do Pará. Minas Gerais é um Estado minerador. A
maioria dos seus Municípios têm atividade minerária e,
conseqüentemente, a compensação direta da CFEM. Então, foi
unanimidade, no seminário “Minas de Minas”, que o percentual da
CFEM, 2%, é muito pouco se comparado, por exemplo, ao dos
“royalties” do petróleo. Esse ponto foi consenso no seminário.

Quero deixar aqui um protesto - não sei se é bem isso - junto a esta
Casa, ao Presidente. Fui o primeiro proponente da realização do
seminário “Minas de Minas” e até hoje não fui comunicado de nenhum
desdobramento. Retirou-se um grupo de trabalho para apresentar o
relatório final à Câmara dos Deputados, ao Ministério das Minas e
Energia e a vários outros setores, e eu, pelo menos, não fui
comunicado de nada. Portanto, deixo o meu apelo ao Presidente,
Deputado Alberto Pinto Coelho, em relação a esses desdobramentos.
Se houve algum desdobramento, não fui comunicado. Se não fui
comunicado, considero um desrespeito, pois, repito, fui o primeiro
proponente da realização desse seminário. Temos de rever isso.

Temos de distinguir a mineradora que beneficia a região, que agrega
valor ao minério no Brasil, da mineradora que extrai o minério para
exportação, sem agregar nenhum valor, e ainda é beneficiada pela Lei
Kandir. É uma grande injustiça. Ela recebe incentivo para exportar
nosso produto sem agregar valor, sem gerar emprego, ou seja, não
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traz benefícios sociais e ambientais.
Vim a esta tribuna - tenho poucos minutos, mas, desde já, conto

com a compreensão de V. Exa. - para registrar que, no dia 6,
celebramos o Dia Mundial do Habitat. Isso é muito importante.
Quando falamos de “habitat”, pensamos na onça, em todo tipo de
bicho e nos esquecemos do bicho homem, do ser humano.

E o Ministério das Cidades, quando destaca essa celebração, em
sintonia com o mundo, e apresenta no Brasil um destaque, é para
fortalecer a política habitacional, a política de moradia. A requerimento
de minha autoria, realizamos aqui também algumas audiências
públicas, durante todo o ano, em que procuramos discutir, aprofundar,
avaliar a política e propor o seu aprimoramento. Então, a data do dia 6
é simbólica e tem como objetivo recolocar em pauta para a sociedade
a questão da moradia como necessidade básica do ser humano,
assim como é fundamental para a construção de cidades e
sociedades mais justas e democráticas.

A situação é ainda considerada grave no Brasil. Por mais que
saibamos que é uma política nova e há avanços, a situação ainda é
grave. Segundo estudos da Fundação Getúlio Vargas, o déficit
habitacional do País, hoje, é de 6 milhões de unidades. É um número
muito alto. A causa disso é que o déficit se acumula mais rapidamente
do que os investimentos feitos em novas moradias para famílias de
baixa renda, embora esses investimentos tenham aumentado
bastante nos últimos anos. Basta olharmos o que foi investido nos
últimos anos, com uma projeção. Em 2004, R$80,5 bilhões; em 2005,
R$83,5 bilhões; em 2006, R$90,6 bilhões; em 2007, R$102,3 bilhões;
e a projeção para 2008, em execução, é de R$119,2 bilhões. Aliás, há
projeções para até 2011.

No nosso mandato realizamos aqui uma audiência pública para
discutirmos a importância da política habitacional em Minas Gerais.
Uma das reivindicações que apresentamos foi a discussão do
Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Políticas Públicas,
criado pelo governo do Estado em 2006, que não vem funcionando a
contento. Esse Conselho Estadual é um instrumento fundamental para
fazer avançar a política habitacional em Minas Gerais. Em nível
nacional, há um fundo amparado também por um conselho
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responsável por captar esses recursos, repassar para agentes
financeiros, que repassam para as entidades que trabalham com
moradia. Em Minas Gerais esse Conselho não está funcionando do
jeito que é preciso. Outro assunto que abordamos foi a necessidade
urgente da promoção da regularização fundiária de várias regiões do
Estado. É verdade que alguns Municípios já celebraram convênio com
o Iter, que possibilita avanços. Mas, sem essa regularização fundiária,
não há como avançar, porque o primeiro documento que a Caixa
Econômica pede é o do imóvel. Sem a documentação do imóvel não
há como pegar o crédito. Não somente o crédito, mas um subsídio,
porque o valor repassado pelo governo é coisa de mãe para filho. Só
para se ter uma idéia, citarei um resumo, quais são os agentes
importantes da política de moradia? É o próprio Ministério das
Cidades, na qualidade de gestor responsável; a Caixa Econômica
Federal, na qualidade de agente operador; e as entidades. Ou seja,
qualquer Município pode ter uma entidade sem fins lucrativos
vinculada ao setor habitacional; esta, então, na qualidade de
proponente. Ela é responsável por encaminhar ao Ministério das
Cidades, na forma e na condição estabelecida pelo próprio Ministério,
suas propostas para fins de participação. Então, todo projeto é
apresentado por essa entidade.

Sr. Presidente, antes de encerrar, queria apenas destacar qual é
essa política em relação aos recursos. Não estou falando de
empréstimos, mas de subsídios, de recursos a fundo perdido.
Produção ou aquisição de unidades habitacionais ou requalificação de
imóveis, reformas. Para a Capital há um repasse de R$30.000,00.
Para Municípios com população urbana igual ou superior a 100 mil
habitantes ou sede de Capital estadual, R$24.000,00. Demais
Municípios, um repasse de R$18.000,00. Isso é doação, é a fundo
perdido, não financiamento. Produção ou aquisição de lotes
urbanizados. Na Capital, R$10.000,00. Municípios com população
urbana igual ou superior a 100 mil habitantes, R$8.500,00. Demais
Municípios, R$7.500,00. Quando é construção verticalizada, o valor
aumenta em 20%. Então, quero destacar que, em nível de governo
federal, existe uma política bem sistematizada, formatada, com o
Fundo Nacional para Habitação de Interesse Social, o FNHIS. O
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grande desafio é a organização das entidades. As entidades irão
cadastrar as famílias e apresentar os projetos à Caixa e ao Ministério
das Cidades. Para a zona rural, 90% desse valor é subsidiado. Então,
solicitamos ao governo do Estado que coloque em funcionamento o
Conselho, que é de fundamental importância para que essas
entidades organizadas de Minas Gerais possam participar
efetivamente, a exemplo do conselho do Ministério das Cidades. É
esse meu pronunciamento e meu apelo celebrando o dia 6 de outubro,
Dia Mundial do Habitat.

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

1ª Fase
Abertura de Inscrições

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

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 2.937 e 2.938/2008, da Comissão de Transporte.
Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Turismo - aprovação, na 27ª Reunião Ordinária, em 8/10/2008, dos
Projetos de Lei nºs 2.627/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e
2.709/2008, do Deputado Bráulio Braz, e do Requerimento nº
2.909/2008, do Deputado Doutor Viana; de Educação - aprovação, na
26ª Reunião Ordinária, em 8/10/2008, dos Projetos de Lei nºs
2.655/2008, do Deputado Irani Barbosa, 2.671, 2.673 e 2.674/2008, do
Governador do Estado, e 2.676/2008, do Deputado Antônio Júlio, e
dos Requerimentos nºs 2.862/2008, da Deputada Gláucia Brandão,
2.865/2008, do Deputado Ronaldo Magalhães, 2.877/2008, da
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Comissão de Direitos Humanos, 2.883/2008, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, 2.897/2008, da Deputada Gláucia Brandão, e
2.901/2008, do Deputado Carlin Moura; de Cultura - aprovação, na
23ª Reunião Ordinária, em 8/10/2008, do Projeto de Lei nº 2.713/2008,
do Deputado Roberto Carvalho, com a Emenda nº 1, da Comissão de
Justiça; e do Trabalho - aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em
8/10/2008, dos Projetos de Lei nºs 244/2007, do Deputado Carlos
Pimenta, 1.400/2007, do Deputado Agostinho Patrús Filho,
1.421/2007, do Deputado Neider Moreira, 2.406 e 2.624/2008, do
Deputado Antônio Carlos Arantes, 2.661/2008, do Deputado Doutor
Viana, 2.665/2008, do Deputado Célio Moreira, 2.666/2008, do
Deputado Delvito Alves, e 2.708/2008, do Deputado Antônio Carlos
Arantes (Ciente. Publique-se.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Transporte,

solicitando à Presidência da Ocean Air Linhas Aéreas Ltda.
providências para a não-suspensão do vôo que compreende a rota
São Paulo/Uberaba/Belo Horizonte/Montes Claros. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando
seja encaminhado à empresa Nokia pedido de informações sobre o
descredenciamento das assistências técnicas autorizadas no Estado e
sobre a duração dessa medida. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhado à entidade Ação dos Cristãos para a Abolição da
Tortura pedido de providências com relação à denúncia de possível
ilegalidade e prática criminosa nas dependências do Presídio Antônio
Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves. Em votação, o requerimento.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Wander Borges, solicitando seja
encaminhado ao Município de Sabará pedido de informações acerca
do serviço de transporte remunerado de passageiros realizado por
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meio de veículos ciclomotores ou similares nesse Município, bem
como a situação e a quantificação dos motociclistas que se dedicam à
atividade. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão Especial dos Aeroportos, solicitando a
prorrogação do seu prazo de funcionamento por mais 30 dias. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Adalclever Lopes,
solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos
termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Getúlio Neiva. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 30
minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, caros
Deputados, retorno a esta tribuna para falar sobre um assunto que, na
verdade, não gostaria de falar. Na minha Teófilo Otôni, cometeu-se
um crime eleitoral de natureza gigantesca, um crime eleitoral que eu
não tinha tido notícia de algo parecido na história do Brasil. No dia 29
de setembro, a Prefeitura enviou ao Juiz um laudo em que se
consubstanciou a proibição da fala do nosso Governador em praça
pública, na mesma praça pública onde todos os comícios sempre se
realizaram, na mesma praça pública por onde desfilaram os Ministros
Patrus Ananias e Dulci, na mesma praça pública onde se comemorou,
com sonorização farta e abundante, o aniversário da Prefeita da
cidade, na mesma praça pública onde falaram os candidatos à
Presidência da República Ademar de Barros, Jânio Quadros,
Juscelino Kubitschek e todos os Governadores de Minas Gerais ao
longo de toda a história e onde todos os Prefeitos e todos os
Deputados da histórica Teófilo Otôni se pronunciaram. Por um
documento enviado pelo gabinete da Prefeita, fax nº 35222288, o Juiz
Lélio Herlon Tolentino decidiu não permitir o uso de sonorização no
comício que teria a presença do Sr. Governador do Estado. Fico a me
perguntar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, qual o tamanho do risco
que a democracia corre. Tratava-se de um comício anunciado e
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comunicado, conforme a lei eleitoral, no dia 26. No dia 29, às
18h24min, saiu um fax do gabinete da Prefeita, que foi endossado
pelo Juiz na manhã seguinte, poucas horas antes de o Governador
chegar à cidade, quando já voava para Caratinga. Quando o
Governador chegou a Teófilo Otôni, foi informado e notificado, ainda
no aeroporto, de que não poderia falar ao povo de Teófilo Otôni, fato
que muito me entristeceu e deixou a cidade perplexa. Não foi só esse
o crime eleitoral. Os Srs. Deputados têm acompanhado a minha vida e
sabem que, desta tribuna, por várias vezes, falei sobre a ZPE, única
da Região Leste do Brasil, pela qual lutamos desde 1986. Vimos
acompanhando sua trajetória e viajamos por alguns países para
conhecer o funcionamento das ZPEs. Todavia, de repente, as ZPEs
viraram mote de campanha da candidata do PT, que, ao longo de toda
a campanha, falava: “Com Lula, a ZPE resolverá todos os problemas
de Teófilo Otôni”. Em paralelo, o empresário proprietário majoritário
das ações das ZPECs começou a se declarar, por meio da televisão e
do rádio, favorável à Prefeita, durante o programa eleitoral gratuito,
pedindo e declarando voto. E, exatamente no dia 30, quando o
Governador estaria na cidade, apareceram dezenas de “outdoors”
pela cidade anunciando: “ZPE é uma realidade. Você vai trabalhar lá.
Inscrições dias 2 e 3 de outubro”. Uma multidão, uma fila enorme
formou-se para fazer sua inscrição para o futuro emprego numa ZPE
que não existe. Trata-se de uma indústria que não existe. Todos
sabemos que, para se instalar uma indústria, é necessário haver infra-
estrutura, como arruamento, como rede de esgoto e água, como
subestação de energia elétrica, para dar suporte às indústrias que lá
se instalarem. Todavia, milhares de pessoas cadastraram-se para o
emprego. No dia 1º de setembro os institutos de pesquisa anunciavam
a vitória da nossa coligação com 10,75% de frente sobre a Prefeita
candidata. No dia 30, proíbe-se a fala do Governador. No mesmo dia
30, “outdoors” são espalhados pela cidade. Quem é o proprietário da
empresa de “outdoors”? O Secretário Municipal de Indústria e
Comércio. Quem é o empresário proprietário da maioria das ações
das ZPECs? O defensor da candidatura da Prefeita, já pela terceira
vez consecutiva. Por três mandatos ele defendeu o nome da atual
Prefeita. Em um, ele perdeu para mim; no outro, ganhou, sempre com
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as mesmas estratégias.
Cometeu-se ali, Sr. Presidente, um crime eleitoral da maior

proporção. Inverteu-se uma tendência de voto natural. Isso ocorreu ao
se oferecer emprego para 10 mil pessoas diretamente, além de 40 mil
empregos indiretos. Essa era a propaganda da Prefeita candidata e da
ZPE, cujo Diretor aparece no programa eleitoral assinando um termo
de ajustamento de conduta - TAC - para proibir a propaganda volante
na última semana da campanha eleitoral, porque a “onda do 15”
estava tomando conta da cidade. Nossa música, nossa canção já
tomava conta da cidade.

Ajuizamos ação no dia 30 pedindo investigação judicial daquele fato.
Não houve decisão até hoje. O Juiz Lélio Erlon Tolentino está com o
processo nas mãos. Confiamos na Justiça. Tendo em vista as
evidências, as provas claras, a exemplo da filmagem da fila em que se
encontravam as pessoas e das cópias e até originais das fichas de
inscrição para os 10 mil empregos, enfim, considerando-se o
testemunho de dezenas de pessoas, certamente o Juiz, que está
demorando a dar a sentença, vai considerar o crime eleitoral que
alterou o resultado das urnas em Teófilo Otôni. Não tenho gana de
voltar à Prefeitura; estou muito feliz na Assembléia. Todavia entendo
que minha terra está sendo infelicitada por um governo medíocre e da
pior qualidade, pois as pessoas não encontram médicos nos postos
de saúde e morrem nas filas dos hospitais.

Sr. Presidente, esse fato causa-me estranheza porque, três dias
antes, visitei a Copasa para falar com seus empregados e pedir votos.
Lá um cidadão aguerrido interpelou-me, tentando destruir o argumento
de que a Copanor é importante. Esse cidadão, conhecido na cidade
como grande militante do PT, chama-se Leonel Alves Tolentino, irmão
do Juiz Lélio Erlon Tolentino. Sr. Presidente, preocupa-me a
possibilidade de, na minha terra, não conseguirmos o resultado dessa
denúncia de crime eleitoral flagrante, que alterou completamente os
resultados e as previsões dos institutos de pesquisa. Esclareço que
não estou preocupado com o fato eleitoral em si, ou seja, com o fato
de ganhar ou perder as eleições, o que me preocupa é o risco que a
democracia está correndo. Quando estava vindo para cá, na terça-
feira de manhã, encontrei-me com um cidadão que se vangloriava por



294

ter gasto, em Valadares, R$1.000.000,00 por dia, para ganhar as
eleições do Mourão. Segundo ele, em Teófilo Otôni, teria também
distribuído esses recursos nos três dias que antecederam as eleições.

Sr. Presidente, permita-me fazer essas observações desta tribuna.
Causa-me estranheza o fato de uma Promotora de Justiça confessar a
amigos, que me confidenciaram, que não me conhece, já que está há
apenas dois anos na cidade, e não gosta de mim. Penso que essa
atitude se dá em virtude da defesa que fizemos ao longo de 2007, já
que os postulados democráticos não permitem que o Ministério
Público ultrapasse a lei, visto que sua função é ser guardião das leis,
e não criar leis. Essa questão preocupa-me muito. Esse caso virá ao
Tribunal, que terá de apreciá-lo. Desde que aqui cheguei, após as
eleições, não fiz pronunciamentos. Todavia, como fui provocado
ontem pelo companheiro Sávio Souza Cruz, estou aqui para prestar
ao povo de Minas Gerais essas informações. É um momento
complicado, e precisamos ouvir o que os companheiros têm a dizer
sobre o assunto.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Prezado Deputado
Getúlio Neiva, um dos mais dignos, experientes e honrados
parlamentares desta Casa, não poderia deixar de aparteá-lo para
manifestar minha solidariedade a V. Exa. e minha perplexidade diante
desse atentado contra a democracia. Esse fato remete-nos a uma
preocupação maior com o nosso país, sobretudo com a própria
democracia, fundamento básico da liberdade e de toda a organização
social. V. Exa. nos traz informações e as ilustra com fatos
comprovados, deixando absolutamente evidente a atrocidade que se
cometeu. Não tenho dúvida de que a vítima não é V. Exa., um
parlamentar honrado, que tem um lugar natural e conquistado pelo
voto dentro deste Parlamento, que foi e será sempre lembrado como
um dos Deputados Federais aguerridos, defendendo não apenas
Teófilo Otôni mas toda a Minas Gerais. Sou testemunha de sua luta
para que essa Zona de Processamento de Exportação - ZPE - fosse
instalada na sua querida Teófilo Otôni e também da forma
absolutamente suprapartidária e ética com que o assunto sempre foi
tratado por V. Exa. E mal sabia que isso seria usado como uma arma
espúria, criminosa, para ferir a democracia e o povo de Teófilo Otôni.
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V. Exa. nos trouxe as informações de que a palavra do Governador
Aécio Neves foi cerceada num comício previamente anunciado e
agendado em praça pública, no período legalmente previsto, e
também, na seqüência, “outdoors” foram colocados na cidade - aliás,
peça publicitária proibida em campanha. Obviamente tudo foi feito de
forma ardilosa, sem que fosse assinado propriamente por esta ou
aquela candidatura, mas feito por alguém que estava no programa
eleitoral, atribuindo o mérito daquela conquista à candidata, à Prefeita
então no exercício do cargo. E, pior ainda, com a fila de empregos
anunciada às vésperas da eleição. Isso é coronelismo autoritário e
nos lembra o voto de “marmita” e a atitude escravocrata e autocrática
daqueles que se aproveitam da miséria alheia, do sofrimento e da
dificuldade de um pai de família desempregado, para interferir na sua
liberdade democrática de decisão. Não apenas precisamos que a
justiça seja feita nesse episódio, e em tantos outros, mas não posso
deixar de trazer a minha preocupação de que é inaceitável que
continuemos a esperar que o Supremo Tribunal Federal, o Superior
Tribunal Eleitoral, ou as Justiças de primeira ou segunda instância,
tenham não apenas de julgar, mas também de legislar. Aliás é o que
se tem feito ultimamente. Por quê? Por omissão do nosso Congresso
Nacional, dos Deputados Federais, que têm o poder de legislar sobre
as matérias de natureza eleitoral e não o fazem, permitindo que
alguns usem a máquina pública ou o poder, que deveria estar sempre
em função e em benefício do povo, como prevê o art. 1º da Carta
Magna, e ainda o usam em benefício pessoal, em especial no
processo eleitoral. Está-nos faltando uma legislação eleitoral mais
clara, pois muitas vezes é o próprio STF que tenta definir, sob o
argumento de que cabe também aos magistrados interpretar a lei. E
isso é fato. Mas, se a nossa legislação fosse mais clara e a fidelidade
partidária já tivesse sido legitimada pelo Congresso Nacional, não
seria preciso estar sendo objeto de decisão do Supremo. E assim por
diante com tantas outras decisões que interferem no processo
democrático. Agora chega a esse ponto de alguém, no exercício do
poder, interferir no resultado da eleição de maneira flagrante. Portanto
concluo dizendo que V. Exa. não perdeu, mas, da forma como ocorreu
e V. Exa. nos descreveu - e não tenho razão para duvidar, tendo em
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vista sua história neste Parlamento e sua vida pública -, quem perdeu
foi o povo de Teófilo Otôni. Queira Deus que a justiça chegue a tempo
de corrigir esse disparate. Ficam aqui a minha solidariedade e a minha
esperança de que a justiça seja feita.

O Deputado Getúlio Neiva - Obrigado, Deputado Domingos Sávio,
nosso grande companheiro, que, com sua lucidez, ilustra muito a
nossa fala. Tenho a honra de conceder aparte ao meu Líder,
companheiro e colega Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Quero solidarizar-me
com o nosso colega de Bancada, Deputado Getúlio Neiva, pelo que
viveu lá. Em Belo Horizonte, também estamos vivendo esse
mandonismo dos palácios, mas aqui a cidadania é exercida de forma
mais livre, porque é muito mais difícil tutelar milhões e milhões de
pessoas. Essa resposta que está contida no seu peito será dada pelo
belo-horizontino ao mandonismo dos palácios. O candidato Márcio
Lacerda e o seu coordenador, Secretário Marcus Pestana, disseram
que não perderiam em Belo Horizonte porque haviam obtido um GPS.
Recebi mensagem que prova a audiência da TV Assembléia e explica
o significado dessa sigla GPS: grito do poste por socorro. Mas o
socorro não virá, e Belo Horizonte consagrará mais uma vez a
liberdade, a democracia, dizendo “não” ao caciquismo.

O Deputado Getúlio Neiva - Muito obrigado pela intervenção,
Deputado Sávio Souza Cruz. Concedo aparte, com muita honra, ao
meu Líder Adalclever Lopes.

O Deputado Adalclever Lopes (em aparte)* - Deputado Getúlio
Neiva, viemos a este microfone, há pouco, para denunciar o que está
acontecendo em Belo Horizonte. Contrataram uma grande equipe de
jovens arruaceiros, gangues, para, em todos os lugares onde o
candidato a Prefeito de Belo Horizonte reunir-se com estudantes,
atrapalharem a ordem, a democracia e o debate. Queremos dizer aos
estudantes belo-horizontinos que fiquem atentos àqueles que não
pertencem a sua classe, apenas vão aos debates porque são públicos
e, infiltrados nas universidades, fazem arruaça e tentam desmoralizar,
vaiar o candidato a Prefeito, objetivamente, o Deputado Leonardo
Quintão. Não podemos permitir isso, Deputado Getúlio Neiva; a
democracia não permite isso. Arruaceiros e vândalos têm de ganhar é
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cadeia. O Código Penal é claro quando alguns de seus artigos
estabelecem isso e punem os que praticam esses atos. Portanto nós,
do PMDB, não permitiremos que isso aconteça, em hipótese alguma.
A democracia não pode ser arranhada e escurraçada. Que os alunos
olhem bem, com muito cuidado, para essa situação e permitam
apenas o debate, sem vaias, escutando as propostas. É disto que
Belo Horizonte precisa, é isto que esperamos do belo-horizontino, dos
estudantes e dos candidatos: que a democracia impere em todo
momento. Contrataram o tal Rambo, amigo do Vereador que havia
sido derrotado e agora foi eleito, aquele que mexia com “traveco”, o
Léo Burguês... (- É interrompido.) Querido amigo Deputado Durval
Ângelo, meu dileto amigo, peço que espere a sua vez para falar, já
que estou fazendo um aparte e o debate paralelo não é permitido pelo
Presidente, pelo menos esse é o Regimento. Não estou falando de
orientação sexual, porque cabe a cada um escolher a sua, mas esse
negócio de pontinha em Belo Horizonte, já existem pontes demais.
Querido Deputado Getúlio Neiva, estão contratando um tal de
“Silvestre está longe”, um tal de Rambo, para tentar criar briga e
tumulto, mas nós, do PMDB, vamos fazer a vigília democrática e não
vamos aceitar isso, até porque esse negócio de Rambo já é velho
demais. De Silvestre, esse aí do Paraguai, que foi contratado para
fazer arruaça, está longe. O nosso candidato parece o super-homem,
e, na hora em que ele tirar os óculos e abrir a camisa, pode dar
problema. A nossa Bancada estará na vigília democrática. Estaremos
juntos, querido Deputado Durval Ângelo, porque o nosso objetivo é
proporcionar a Belo Horizonte o melhor debate para a sociedade belo-
horizontina. Gostaria de terminar dizendo que acordar quem está
dormindo é difícil e acordar quem finge estar dormindo é impossível,
mas a população já acordou e tenho a certeza de que ela não vai
permitir arruaças; vai preferir um debate democrático, para escolher,
nas urnas, o melhor. Caro Presidente, no meu voto mando eu. Muito
obrigado.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte)* - Caro Deputado Getúlio
Neiva, escutei atentamente o seu pronunciamento. Como um lutador
pela liberdade, também estou muito preocupado com as eleições
ocorridas no dia 5 de outubro, já que, em cada lugar, a legislação foi
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modificada de acordo com o interesse local. Em cada lugar, o
Promotor mandou e desmandou. Em cada lugar, a própria Justiça
Eleitoral também atuou da forma como achava que deveria atuar. Nós,
que disputamos as eleições contra a Prefeitura, ficamos numa
situação totalmente desigual, pois ficamos totalmente desprotegidos.
A lei não funciona porque o Promotor e o Juiz falam que vão tomar
providências desde que você, que faz a denúncia, faça a prisão e o
flagrante, como se atuássemos como policial, enquanto existem as
forças policiais para dar segurança às eleições. Estamos pressentindo
o que vai acontecer em Belo Horizonte e já o estamos anunciando
com muita tranqüilidade, segurança e seriedade, sem que sejamos
levianos, até porque o coordenador da campanha do outro candidato,
do Márcio Lacerda, é o Sr. Virgílio Guimarães, que já está mandando
recado pela imprensa; ele tem a imprensa do seu lado, mas
esperamos que não tenha a Justiça do seu lado, ou seja, que a
Justiça seja imparcial e realmente aja. Que aja no tempo, e não como
aconteceu no primeiro turno, quando tiraram o Governador justamente
no último dia da campanha. Pode até ter sido uma mera coincidência,
em função da demora do julgamento do processo.

O Deputado Getúlio Neiva - Para não dar tempo de fazer recurso no
tribunal.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte)* - Correto, só no último dia. O
que estamos pressentindo nesta campanha é uma afronta à
democracia, uma afronta à nossa liberdade.

O Deputado Sávio Souza Cruz, com a sua vigília democrática, tem
feito alguns pronunciamentos que merecem a reflexão de todos nós,
isto é, daqueles que apóiam ou não apóiam o PMDB e daqueles que
apóiam o outro candidato. Esse assunto merece reflexão. Aliás,
precisamos alertar o Congresso Nacional para que resolva de vez a
legislação eleitoral, a fim de que não fiquemos à mercê de Promotores
e Juízes, como V. Exa. disse muito bem. Denunciamos, mas não se
resolve nada.

Por falar em denúncia, faço aqui uma denúncia gravíssima. Estas
urnas eletrônicas têm de ser revistas, tem de haver recibo, porque a
quantidade de votos nulos não é a realidade. Digo isso não pelo
resultado da eleição de Pará de Minas, mas porque o meu irmão foi
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votar lá e, quando apertou o teclado, o seu voto saiu como sendo
nulo; ele criou caso, suspendeu-se a votação, e fizeram uma
ocorrência na seção, o que não deu em nada nem vai dar. Essas
urna, ou melhor, o resultado das urnas temde ser revisto. Quando
você apertava o número do candidato a Prefeito ou a Vereador, ele
não aparecia na tela. Em alguns lugares, houve votos nulos, como
aconteceu em um lugar de cujo nome não me lembro, no qual a
eleição foi decidida por 29 votos e a senhora mãe do Prefeito não
conseguiu votar.

Não estou dizendo que houve corrupção - não é esta a questão.
Estou questionando as urnas eletrônicas, que só o Brasil usa, pois, se
fossem tão seguras, outros países já as estariam usando. Isso nos
preocupa. V. Exa. falou desse caso de oferecimento de emprego na
última hora, o que é proibido. Em Moema, aconteceu o mesmo, e
ninguém toma providência. Levam-se provas ao Ministério Público, e o
Juiz enrola; depois, vai para a segunda instância e piora; depois, vai
para a terceira instância e piora mais. A classe política tem de reagir e
começar um movimento para que o Congresso Nacional, que tem o
poder de reação, faça as mudanças. Que a legislação seja clara e
única para todos os candidatos, que as condições sejam iguais. A
reeleição, da forma como está, precisa ser revista. Uma Prefeitura
com dinheiro e sem limites faz o que quer, da forma como quer;
vende, compra, faz tudo, e não acontece nada. E o coitado do outro
candidato, que tem boa intenção, fica desprotegido.

Precisamos voltar a discutir essa questão de Teófilo Otôni. Por que
todos estão com medo de discutir problemas? Vamos discutir e
enfrentar. O que podemos fazer para ajudar? Vemos que, em alguns
lugares, aconteceu algo errado e precisamos agir e reagir. Por isso V.
Exa. está de parabéns, por trazer esse tema importante, que é um
problema atual. Aproveitamos para fazer as denúncias antecipadas do
que vai acontecer nas eleições de Belo Horizonte. Pedimos ao eleitor
de Belo Horizonte que siga o seu coração, porque, em seu voto, ele
manda; e, em meu voto, mando eu. Obrigado.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Alegra-me muito fazer um
aparte ao nosso rouxinol do Mucuri. Não resisto à tentação de lembrar
o finado Stanislaw Ponte Preta, na sua música “Samba do Crioulo
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Doido” ou no Febeapá, que todos sabemos o que denominava.
O Governador foi proibido de falar por uma decisão judicial. Ainda

não se revogou a lei eleitoral, que estabelece 200m de distância de
um órgão público, hospital ou escola, para que alguém possa fazer
comício ou usar a palavra. Se não me engano, a lei eleitoral do Brasil
é a que vale em Teófilo Otôni.

O Deputado Getúlio Neiva - V. Exa. se engana, e vou explicar.
O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - O pedido foi do Ministério

Público, com acolhimento pelo Promotor, e o que houve foi um jogo
democrático. Eu, mais do que ninguém, concordando com a tese do
amigo seu e meu, Virgílio Guimarães, que achava que havia acordo
entre PT e PMDB em Teófilo Otôni, não deixei de falar isso de público
nem com V. Exa. O que houve foi o jogo da democracia. Na
democracia, empate só aconteceu na minha cidade, Dom Cavati. No
resto, um ganha, e outro perde. Quanto à intervenção do Deputado
Adalclever Lopes, ex-Líder do PMDB, mas sempre Líder, métodos
violentos, quem tem usado em política é a família Quintão. Alguns
dizem que seriam os novos Bórgias da política em Minas Gerais. E
quem conhece um pouco de história eclesiástica sabe do que estou
falando, pois sabe o que representou, no séc. XVI, a família Bórgia,
com o Papa, a Lucrécia e todos os Cardeais Bórgia.

Por quê? Em Ipatinga usaram de violência e força contra o Chico
Ferramenta. É assim que eles agem. O interessante é que, no 1º
turno, quem não pôde ir a debates promovidos por estudantes foram o
Márcio Lacerda ou seu representante. Em uma universidade federal, o
amigo de todos nós Roberto Carvalho foi impedido de falar. São eles
que estão usando toqueiros e bandidos para ir aos debates e impedir
a discussão. Se repararmos bem, a postura do Márcio Lacerda é
muito educada, até mesmo nas vezes em que atendeu reivindicações
ou convocações da Assembléia. Então, acho que estamos trocando
as bolas. Daí a lembrança de Stanislaw Ponte Preta, alguém da sua
juventude. Ou seja, acho que deveríamos chamar essa família de “os
Bórgias” da política mineira. É só olhar para onde foram as emendas
do Leonardo Quintão ou alguns exemplos da vida desse cidadão para
vermos isso. Ele disse que foi o melhor e mais eficiente Deputado da
Assembléia Legislativa; ora, V. Exa., que levantou as suas faltas, sabe
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que ele é o 3º em faltas em quatro anos de mandato. Apesar disso,
disse no programa que foi o melhor Deputado da Assembléia
Legislativa.

O Deputado Getúlio Neiva - Então, concluindo, em uma frase: o que
aconteceu em Teófilo Otôni foi um crime eleitoral grave, gravíssimo, e
só espero que o Juiz Eleitoral Lélio Erlon Tolentino não tenha a
mesma índole de seu irmão, engenheiro da Copasa e militante do PT,
Leonel Alves Tolentino; que não haja entre os dois a mesma ligação
que houve entre o empresário Kalil Kassim Elawar, da ZPE, e a
Prefeita Maria José Haueisen. Muito obrigado, Presidente.

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

Domingos Sávio, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 20 minutos. Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Perfeitamente, Presidente. Quero
cumprimentar a todos os colegas Deputados e, antes de iniciar a
minha fala, conceder aparte ao nobre Deputado Adalclever Lopes,
pedindo-lhe brevidade, para que eu possa discorrer sobre outros
assuntos que guardarão sintonia com o que aqui foi debatido.

O Deputado Adalclever Lopes (em aparte)* - Muito obrigado,
Deputado Domingos Sávio, sempre democrático. Caro Presidente,
agradeço a forma gentil usada pelo querido Deputado Getúlio Neiva,
ressaltando a forma agressiva com que o meu colega e companheiro
de Parlamento Deputado Durval Ângelo abordou o assunto: atacar
famílias e parentes é que é uma forma de ação medieval. Aliás, temos
não só o Leonardo Quintão, no Parlamente federal, mas neste
Parlamento o Deputado André Quintão, que faz parte da mesma
família. Portanto, Presidente, medieval é atacar os parentes, que não
têm condição de vir aqui defender-se. Portanto, quero fazer esta
observação e registrar novamente que, no meu voto, mando eu.
Obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Deputadas,
Deputados, pessoas que nos acompanham nesta Casa do povo
mineiro e pela TV Assembléia.

Quero, Sr. Presidente, inicialmente externar a minha alegria. O
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processo democrático tem os seus percalços e as suas dificuldades.
Todavia já diziam que, por mais difícil e penoso que ele seja, de todas
as formas de organização social, a democracia é, sem dúvida
nenhuma, a soberana, a que melhor nos aproxima da relação de
justiça, paz, serenidade e harmonia. É o que nos possibilita, por meio
do nosso livre arbítrio, buscar esse caminho. A exemplo de outros
colegas que se manifestaram, em que pese ter tido em uma ou em
outra cidade também os meus percalços na luta política, inicio falando
da minha alegria de ver a garra e a determinação com que o povo de
Divinópolis escolheu - e o fez de maneira muito ampla - o melhor
caminho para que a nossa cidade possa crescer de verdade, com
trabalho honesto e sério. É claro que tivemos percalços, mas não
guardamos mágoa nem temos a intenção de tripudiar sobre aqueles
com quem tivemos a oportunidade de disputar. Fica a gratidão ao
povo por ter participado. Temos, sim, muito o que aperfeiçoar e
aprimorar no processo democrático e, em especial, na legislação. Às
vezes, ficamos nos debatendo com os Promotores e com os Juízes,
mas infelizmente o Congresso Nacional - Deputados Federais e
Senadores, que têm de aperfeiçoar a legislação para não deixarem
margem de dúvida nem deixar que essa ou aquela cidade tome as
providências - tem deixado a desejar, pois não legisla nem define as
regras do jogo com clareza e de maneira justa. Apesar disso ter
ocorrido, no meu entendimento essa eleição foi - e ainda está sendo -
a eleição da cidadania; a eleição com ausência do “show” pago,
durante o qual o artista de grande renome conclama o povo em favor
desse ou daquele candidato; a eleição da qual os brindes, as
camisetas e os bonés foram banidos. Com isso, ganharam mais
espaço o debate e a reflexão. E, aí, certamente, avançamos. Todavia
ainda há muito o que avançar. Aliás, tornou-se muito visível, pela
ausência desses artifícios, o uso da máquina pública em alguns
lugares, como aqui foi mencionado pelo Deputado Getúlio Neiva. Em
outros, tornou-se clara a indefinição ou a falta de clareza na
legislação. Sem falar que, em alguns lugares, houve a interferência da
imprensa, o que é algo preocupante. Registro o meu respeito à
imprensa, o meu respeito absoluto à liberdade de imprensa. Por si só,
liberdade já é uma expressão que pressupõe responsabilidade. Não
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há como imaginar que liberdade é sair falando o que quer,
principalmente quando se dispõe de um veículo de comunicação. Por
exemplo, cito a questão das pesquisas. Em Divinópolis, enfrentamos
pesquisas falsas, que davam a vitória antecipada a determinado
candidato, como se fosse impossível batê-lo até na última semana. Na
última semana, todos divulgavam uma pesquisa dizendo que era o
preferido do povo, num atentado contra a verdade e o respeito ao
cidadão. Portanto não faço esse alerta para tecer aqui uma crítica
específica a esta ou àquela pessoa nem para destilar sentimento de
mágoa, porque isso não cabe no meu coração. Meu objetivo é alertar
a sociedade, em especial, mais uma vez, a Câmara dos Deputados.
Se nós, Deputados Estaduais, pudéssemos legislar sobre isso, eu
entraria com um projeto de lei amanhã, a fim de regulamentar, de
maneira mais clara, o uso de pesquisa, que muitas vezes é feita de
forma criminosa, mentirosa e covarde. No entanto, não posso fazer
isso, visto tratar-se de competência da Câmara Federal, que não o
faz, não toma iniciativa alguma. Infelizmente, o povo fica perplexo.
Entretanto volto a lembrar que o povo de Divinópolis deu uma
demonstração maravilhosa de amor àquela cidade, ficou atento. Tive
a felicidade de contribuir, transmitindo a minha mensagem, ficando ao
lado do nosso candidato Vladimir Azevedo e do Vice-Prefeito
Francisco Martins, com uma proposta clara, objetiva e verdadeira.
Sem muitos recursos financeiros, fizemos um grande esforço, com o
apoio da militância, dos nossos candidatos a Vereador e a Vereadora
e dos voluntários, e tivemos uma vitória estrondosa, contrariando os
prognósticos de muitos. Isso é um estímulo para o nosso coração. É
claro que não me limitei a trabalhar na minha querida Divinópolis,
trabalhei também em cerca de 80 cidades mineiras e, em torno de 30
a 35, fui vitorioso nesse balanço. Fazemos essa constatação na
medida em que telefonamos. Em precisamente 34 Municípios, tivemos
a alegria de contribuir diretamente para a eleição do Prefeito ou do
Vice-Prefeito, enfim da chapa vitoriosa. Em todas as 80 cidades onde
atuei, algum Vereador ligado ao nosso grupo teve a felicidade de se
ver contemplado com o mandato. Especialmente, mantive a minha
lealdade. Em alguns lugares, cheguei com a clareza de que não
poderia ter êxito na vitória majoritária para Prefeito. Claro que não
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cheguei ali com esse discurso; cheguei sempre com a convicção e
com a garra de levar a nossa mensagem, com lealdade aos
companheiros. Vi isso também por parte do Governador Aécio Neves.
Foi dito aqui, por alguns adversários históricos, que a presença do
Governador, nesse ou naquele lugar, não teria sido proveitosa. O
Governador é um homem público, respeitado, hoje, dentro e fora de
Minas. Durante as eleições municipais, como companheiro de partido
do PMDB, fui testemunha de como ele foi assediado por praticamente
100% dos Municípios, para que estivesse ali. Em muitos lugares, do
ponto de vista político, ele viveu uma situação delicada em que,
mesmo havendo um companheiro do PSDB, da base do governo,
disputando, havia também outro colega Deputado no pleito. Assim ele
se sentiu numa situação difícil. Muitas vezes, não pôde entrar como
gostaria naquela disputa; em outras, não fugiu do combate, mesmo
sabendo que as dificuldades do seu candidato eram reais e que não
poderia ter êxito, como em Governador Valadares, onde houve uma
disputa acirrada. Uma figura fantástica como o Deputado Bonifácio
Mourão não logrou êxito na disputa com uma figura igualmente
competente e séria, a nossa colega Deputada Elisa Costa. Lá, o
Governador não teve nenhuma dúvida, até pelas posições públicas e
claras desses dois grandes líderes, Mourão e Elisa. Um, aliado
histórico do Governador; outro, a Deputada Elisa, sempre com ética e
equilíbrio, uma opositora natural. Às vezes, isso é necessário ser dito.
O curioso é que alguns Deputados fazem um discurso inflamado,
querendo atribuir a derrota de “A” ou “B” ao Governador e, às vezes,
até desejando ofuscar a sua presença e a sua participação na vitória
deste ou daquele. Isso não corresponde à verdade. Seria o
equivalente, nobre Deputado Paulo Guedes, se eu dissesse, o que
seria um despropósito: “Olha, nós, do PSDB, ganhamos a eleição em
Divinópolis, com isso o Presidente Lula foi derrotado”. Isso seria um
terrível equívoco, até porque tenho respeito pelo Presidente, e
precisaremos dele para fazer um bom governo em Divinópolis.
Também não tenho dúvida de que não faltará à Deputada Elisa o
apoio do Governador para fazer um bom governo em Governador
Valadares. É curioso que pessoas venham à tribuna da Assembléia
brincar com a inteligência daqueles que nos assistem, querendo fazer
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desta tribuna um palanque, como se as disputas em cada Município
continuassem, e tentando desfechar ataques, trazendo-os agora para
a disputa de Belo Horizonte.

Tivemos aqui diversas manifestações de Deputados do PMDB,
ligados à candidatura do Deputado Leonardo Quintão. Em um
determinado momento, o Deputado Sávio Souza Cruz ironizou, com
seu estilo próprio, a candidatura do Márcio Lacerda, do PSB, com o
apoio do PT e do PSDB.

O Deputado, na sua ironia, disse que o Márcio Lacerda, de certa
forma, poderia considerar-se derrotado, numa alusão de que ele seria
um poste, tentando com isso decretar que a eleição está ganha para o
candidato Leonardo Quintão. Vejo nessa atitude uma presunção e
uma precipitação, e o eleitor de Belo Horizonte certamente estará
atento a isso. Aliás, o segundo turno tem essa magia, essa beleza, no
processo democrático. É muito bom que ele exista, para que
tenhamos um vitorioso com maioria dos votos nos grandes centros.
Esse é o sentido do segundo turno. Caso contrário, teríamos grandes
cidades, como Belo Horizonte, São Paulo e outras, onde a decisão
poderia ocorrer no primeiro turno e o eleito não contaria com a metade
mais um dos votos da população.

Agora serão colocados lado a lado. Há a experiência do Márcio
Lacerda. Trata-se de um profissional com uma história exemplar, um
homem que trabalhou em defesa dos direitos humanos e sociais
desde o período da ditadura militar - aliás, ele foi preso político - até a
condição de empresário de sucesso. Há também o Leonardo Quintão,
que foi Vereador em Belo Horizonte, Deputado Estadual e Deputado
Federal. Os eleitores poderão fazer paralelos, avaliar as histórias
familiares. Disseram aqui que não se deve baixar o nível com questão
familiar, mas deve-se saber sim: o Deputado Leonardo Quintão é filho
do Sebastião Quintão - não sei se pastor -, cuja figura é respeitada no
ambiente da Igreja Evangélica, e o Leonardo também. Ao mesmo
tempo, eles têm de ser questionados. Agora as informações virão a
público, e o povo poderá saber quem, de fato, é Leonardo Quintão.
Será que é aquele moço bonzinho, com a cara bonitinha? Quem será,
de fato, Márcio Lacerda? Será que ele é um poste mesmo? Vamos
procurar saber. A eleição não pode ser decidida com esse tipo de
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pressão. Há apoio do Governador Aécio Neves e do Fernando
Pimentel? Há sim. Isso é problema? Há também apoio do Hélio Costa
e do Vice-Presidente da República para “A”, “B” ou “C”. Isso é natural.
O povo poderá avaliar esse apoio. Será que é ruim o Prefeito ter o
apoio do Governador? Será que é ruim o Prefeito ter um
comportamento na linha do Fernando Pimentel? O povo de Belo
Horizonte terá de avaliar isso.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Obrigado, meu
companheiro Deputado Domingos Sávio. Quero dizer que concordo
com sua avaliação. Percebo que o pessoal que apóia Leonardo
Quintão está no clima de que já venceu as eleições, o que não é
verdade. Até porque o Márcio Lacerda - não sei se recordam -,
quando começou o processo eleitoral, quando registrou a candidatura,
tinha apenas 2% nas pesquisas de opinião e terminou com 44%. Ou
seja, faltaram apenas 6% para vencer as eleições no primeiro turno. O
Quintão tinha 15% e terminou - se não me engano - com 41%.
Portanto, o maior crescimento no primeiro turno foi do candidato
Márcio Lacerda, que conta com o apoio do Prefeito Fernando
Pimentel, cuja administração é aprovada pela população de Belo
Horizonte; que conta com o apoio do Governador Aécio Neves, cuja
administração também é aprovada pelo eleitor de Belo Horizonte; que
conta com o apoio do Presidente Lula e de muitas lideranças
importantes.

São dois projetos. Foi bom haver o segundo turno para que as
pessoas tenham oportunidade de avaliar melhor os dois candidatos.
Não foi bom o que fizeram com o Márcio Lacerda, com o “show” de “e-
mails”, de acusações infundadas. Dispararam mais de um milhão de
“e-mails”. Vários Deputados desta Casa estão se gabando disso.
Então, o importante é que, neste segundo turno, o povo belo-
horizontino terá oportunidade de conhecer a história e a experiência
administrativa de cada um.

Conheço o Márcio Lacerda. Tive a oportunidade de trabalhar com
ele. Fui Diretor do DNOCS de Minas Gerais, órgão ligado ao Ministério
da Integração Nacional, e ele era Secretário Nacional desse
Ministério. Trata-se de um homem competente, que sabe realmente
administrar, pois fez um belíssimo trabalho no Ministério e estava
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fazendo um bom trabalho na Secretaria de Desenvolvimento
Econômico. Quero também saber a experiência do outro candidato.
Acredito que ele nunca dirigiu nada. Ele foi Vereador, Deputado, mas
não tenho lembrança de ele ter ocupado algum cargo executivo. O
que sabemos é a experiência da gestão desastrosa do seu pai em
Ipatinga, recusada pelas urnas no último domingo. Esse é o pouco
que conheço do Leonardo Quintão. Se formos pela experiência do pai,
não encontraremos bons exemplos. Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Eu queria concluir o raciocínio,
Deputado Antônio Júlio, após o que concederei o aparte com prazer.

Nessa linha, da importância do 2º turno, queria fazer a reflexão que -
penso eu - também será a do cidadão que votará aqui, em Belo
Horizonte. Existe aí um processo caloroso, que corre o risco, em
alguns momentos, de partir para a acusação. E pode até acontecer de
lado a lado, mas não creio que possa partir dos candidatos. Talvez a
imprensa até dê mais destaque a uma fala ou outra, mas entendo que
deverão manter um tom respeitoso. E espero que sim. No máximo, um
pode questionar a experiência do outro; um pode questionar se o
outro já disputou alguma eleição ou não. Isso é natural.

Mas o que o cidadão vai querer saber? Como é o perfil, a
personalidade, a índole, o comportamento e a capacidade de ação, de
fazer, de melhorar esta cidade. Porque um eleitor vai contratar alguém
para trabalhar para ele. O eleitor vai colocar em Belo Horizonte um
Prefeito que possa melhorar o trânsito da cidade, a saúde, a
segurança, uma série de fatores que afetam a qualidade de vida de
quem mora em Belo Horizonte. E nessa hora o 2º turno é muito bom.
Isso porque até agora muita gente pode ter votado no oba-oba.
Podem até dizer que alguém votou porque gosta muito do Aécio e do
Pimentel, que alguém votou porque escutou esta onda: vou votar
contra, não gosto de seguir orientação de A ou B. Mas agora, não.
Não há influência de A, B, C ou D. São dois candidatos. Eu,
particularmente, estou muito convencido de que o processo
democrático vai ganhar com isso. E esta coisa de partir para o ataque,
que o Márcio Lacerda é um poste, que a eleição está ganha, que o
Leonardo Quintão...

O Deputado Paulo Guedes foi muito feliz. O Márcio Lacerda
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começou sendo tratado como um mero desconhecido - aliás, sendo
tratado como um poste - e chegou a 44%, muito próximo da maioria
do eleitorado de Belo Horizonte. Portanto, não tenho dúvida de que
terá a oportunidade de mostrar - aí, sim, isso é decisivo para o eleitor -
a sua competência, a sua seriedade, a sua honestidade, o seu bom
caráter. Caráter. Vou bater muito nesta palavra “caráter”. Vamos
pensar nisto: caráter, índole. Quem estará mais bem preparado e terá
o melhor caráter para, de fato, representar o povo de Belo Horizonte?

O Deputado Antônio Júlio (em aparte)* - Obrigado, Deputado,
obrigado, Presidente. Estou achando esquisito ouvir essa discussão
de experiência. O Lula nunca administrou nada na vida dele. Nem a
casa dele ele conseguia administrar e hoje está sendo o grande
Presidente da República. O Aécio Neves, nosso Governador,
começou a vida com 24 anos, era Presidente da Caixa Econômica
Federal. E ele também nunca havia administrado nada. Então,
Deputado Domingos Sávio, a experiência de vida não se compra na
farmácia, no supermercado, mas com ação, com atitude. Querer
trazer Ipatinga para esta discussão de Belo Horizonte, Deputado
Paulo Guedes, é um desrespeito a todo o povo de Belo Horizonte.
Acredito que isso é um desrespeito que não tem nada a ver.

O Sebastião Quintão foi um grande Prefeito. Perdeu as eleições por
contingências locais. Perdeu para o PT, que tem lideranças. Houve
uma outra candidatura que atrapalhou um e outro. Ele foi um bom
Prefeito, tanto que não foi massacrado nas urnas. Se tivesse sido um
mau Prefeito, ele não teria voto nenhum. Temos de ter grandeza na
discussão. Dizer que um é poste e que o outro não tem experiência -
acredito - não vai pegar para a população de Belo Horizonte. Um
deles a população de Belo Horizonte não conhece. Todo o mundo fala
que ele foi um grande homem e tal, que ocupou cargo lá e cá, mas
não o conhecemos. O Leonardo Quintão é um jovem realmente com
vontade de ser Prefeito de Belo Horizonte. Isso ele demonstrou desde
as confusões do nosso Partido, o PMDB, com muita determinação e
segurança. E ele está preparado, sim. Agora, falar da juventude dele é
um desrespeito à juventude de Belo Horizonte; é dizer que a
juventude de Belo Horizonte não tem capacidade de administrar nada.
Não é por aí. Fui Prefeito com 32 anos; o Ciro Gomes foi Prefeito da
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sua cidade com 28 anos e Governador, com 32. E nós, modéstia à
parte, todos nós citados aqui fizemos uma boa administração. O que
vale é a vontade de fazer.

Então, Deputado Domingos Sávio, ficamos preocupados ao
trazerem essa discussão de Ipatinga para cá, para que percamos o
rumo, porque o PMDB não está com o “já ganhou”, não. Já
ganhamos, sim. Levar a eleição para o 2º turno, para nós, foi uma
grande vitória. O Pimentel e o Aécio, no que diz respeito inclusive ao
Partido deste, não deixaram que o João Leite, do PSDB, fosse
Prefeito de Belo Horizonte, porque ninguém ganharia esta eleição do
João Leite. Esta é a nossa vitória, a vitória da classe política, do
respeito que se tem de ter com os políticos de Minas Gerais, coisa
que o Governador não tem. O Governador não respeita nem seu
partido nem a classe política. Essa é a discussão. Estamo-nos
vangloriando com o 2º turno. O Pimentel e o Aécio “venderam” para
todo o Brasil que venceriam as eleições com 80% em cima de
qualquer candidato, o que, felizmente, não aconteceu.

O Deputado Domingos Sávio - Estou vendo que vocês, do PMDB,
estão partindo para algumas colocações que mostram um certo
desequilíbrio. Queria apenas concluir, Presidente, porque o Deputado
Antônio Júlio fez uma referência ao meu Partido, dizendo que o
Governador desrespeitou o PSDB. Até parece que V. Exa. é filiado ao
PSDB. Sou da Executiva do PSDB há muitos anos. Sou fundador do
PSDB, estou nele desde 1988 e nunca mudei de partido. O PSDB
teve uma decisão unânime sobre Belo Horizonte nas suas Executivas,
tanto na municipal quanto na estadual. O Deputado João Leite não se
colocou como candidato em momento algum. O Governador Aécio
Neves não só foi sempre um homem respeitado pelo Partido como
sempre respeitou o Partido.

Quanto a essas colocações de que o Márcio Lacerda é
desconhecido ou não, conheci o Leonardo Quintão aqui, quando
cheguei como Deputado. A informação que tive foi que ele tinha sido
eleito Vereador pelos evangélicos e tinha sido eleito Deputado
também pelos evangélicos, como outros colegas, o que é algo
honrado e digno. É conhecido dentro de um segmento específico,
dentro de uma atividade religiosa, como o Pastor Gilberto e vários
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outros colegas, que são pessoas extremamente dignas e corretas.
Mas é preciso colocar isso com clareza. Fica parecendo que o
Deputado Leonardo Quintão é uma pessoa hiperpopular, e o Márcio
Lacerda, não. Não é nada disso. Vamos desmitificar isso. O Márcio
Lacerda é um homem com uma história de militância política, foi
Secretário de Estado, e o Leonardo Quintão tem sua trajetória ligada a
um segmento religioso, o que respeito, e agora virou candidato a
Prefeito de Belo Horizonte. Isso vai vir às claras. Temos A e B, e o
povo de Belo Horizonte vai escolher com liberdade. É isso que,
acredito, vai beneficiar a democracia. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

Guedes solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 20
minutos. Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Deputadas e
Deputados. Tivemos hoje vários debates importantes e acalorados
nesta tribuna, no que se refere ao processo eleitoral do último
domingo. Venho aqui também, primeiro, para agradecer à população
do Estado, que votou democraticamente; à população da minha
região, onde tive oportunidade de participar da eleição de 24
companheiros para as prefeituras do Norte de Minas. Apesar de todas
as notícias boas, tivemos também alguns episódios preocupantes. Em
algumas cidades da nossa região, o processo eleitoral ficou, de certa
forma, comprometido pela ação de alguns membros da Polícia Militar
da região. Gostaria, primeiramente, de destacar que não estou falando
aqui da Polícia Militar como um todo, até porque temos muito orgulho
e respeitamos a nossa gloriosa PMMG, uma das mais competentes do
Brasil. Alguns casos que ocorreram na nossa região merecem
registro, a fim de que as autoridades de segurança do Estado e o
Comando da Polícia Militar tomem as providências necessárias, para
que dois ou três elementos não manchem essa instituição tão
importante para o nosso Estado.

Quero dizer, Sr. Presidente, que pude observar alguns fatos que me
deixaram preocupado nas eleições deste ano. O primeiro deles
ocorreu em Mato Verde. Lá o Comando da Polícia Militar tomou
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providências. O Tenente que comandava a cidade durante o processo
eleitoral prendeu quatro candidatos a Vereador da nossa coligação,
ameaçou as pessoas, foi para a rádio, fez tudo o que um policial não
deve fazer. O mais grave ocorreu na minha cidade, Manga. No dia
que antecedeu as eleições, no sábado, eu ia passando pela rua e vi
um tumulto. Quando cheguei, Sr. Presidente, havia um policial, Sd.
José Luiz, que estava espancando o Vereador Mozart Alves Barbosa,
que já se encontrava algemado. Esse policial estava com o pé no
pescoço do Vereador. Com o Vereador já no chão, deu-lhe uma
gravata que quase o enforca. Vendo aquela cena, desci do carro e
pedi ao policial que não fizesse aquilo, primeiro porque o Vereador é
candidato à reeleição, e a lei eleitoral é muito clara quando diz que
não se pode prender candidato nos cinco dias que antecedem as
eleições nem nas 48 horas depois delas. Esse foi o meu único pedido.
Mas a resposta que o policial me deu foi sacar uma arma e colocá-la
no meu peito, determinando que me afastasse, caso contrário atiraria
em mim. Afastei-me. Prenderam e levaram o Vereador Mozart Alves
Barbosa. O que mais me estranhou não foi a atitude desse Soldado,
que talvez fosse muito novo e inexperiente, mas sim a do Coronel,
Comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar em Montes Claros, Heli
José Gonçalves. Ele, ao saber do ocorrido em Manga, no dia
seguinte, já no domingo, escreveu uma nota e publicou-a no “site” da
Polícia Militar. A manchete da nota publicada e assinada pelo Coronel
da Polícia Militar Heli José Gonçalves, Comandante do 11º Batalhão
da Polícia Militar em Montes Claros, diz que Justiça Eleitoral
determina prisão de Deputado em Manga. No texto, assinado pelo
Coronel, ele afirma que o Vereador preso na referida cidade estava
com um facão tentando agredir as pessoas, o que não é verdade. A
realidade dos fatos é que o Vereador foi agredido por um cabo
eleitoral da coligação adversária. Esse Vereador procurou a
Promotora de Justiça para denunciar o caso, que determinou à polícia
fazer a ocorrência. Mas, em vez de prender o infrator ou fazer a
ocorrência, fez-se a prisão irregular do Vereador Mozart Alves
Barbosa, seguida de espancamento em praça pública. A nota
assinada pelo Coronel ainda diz: “Hoje, dia 5 de outubro, o Deputado
Paulo Guedes continuou perturbando o clima eleitoral, por meio de
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condutas e ações não permitidas pela lei eleitoral. Como a Juíza Maria
Beatriz Fonseca da Costa, Juíza Eleitoral, já tinha conhecimento de
fatos anteriores, diante da conduta do parlamentar, determinou a
prisão do Deputado”. Aqui está, Sr. Presidente, a declaração da Juíza
Maria Beatriz da Fonseca da Costa, que diz o seguinte: “A Justiça
Eleitoral de Manga, da Zona nº 166, informa que não foi expedido
mandado de prisão em desfavor do Deputado Estadual Paulo Guedes,
até porque, nos exatos termos da lei eleitoral, a prisão de qualquer
pessoa, nos cinco dias que antecedem ao pleito e nas 48 horas
seguintes, somente pode ocorrer se houver flagrante delito. Logo,
impossível a expedição do mandado.”. Assina a Juíza. Gostaria de
saber de onde esse Coronel tirou subsídio para colocar no “site” da
polícia e ainda, pessoalmente, acionar a imprensa regional. No dia 5
de outubro, pela manhã, eu estava na cidade de Manga quando recebi
telefonemas de diversos jornalistas querendo saber por que eu estava
preso. Eu não estava preso, estava nas ruas cumprimentando meu
povo. Estranhei as ligações dos jornalistas Gileno, do “Hoje em Dia”, e
do Luís Ribeiro, do “Estado de Minas”. Disse-lhes que não havia
nenhuma ordem de prisão contra mim, até porque estava nas ruas e
ninguém aparecera para me prender. Os jornalistas tiraram os
subsídios do texto assinado pelo Cel. Heli José Gonçalves,
Comandante da Polícia Militar em Montes Claros. O texto termina
dizendo: “Ao divulgar esta ocorrência, além de prestar um serviço de
urgência, objetivamos também alertar os policiais desta região, da PM,
sobre o Deputado Paulo Guedes, que tem demonstrado claramente
seu comportamento com os policiais da nossa região. Além dessa
ocorrência, em que a guarnição de serviços, já registramos pelo
menos outras duas, em que o Deputado, utilizando da tribuna da
Assembléia, com palavras impróprias e levianas, relatando fatos
contra policiais militares, sem ao menos ter qualquer denúncia ou
reclamação junto ao Comando da instituição”.

Até parece que para um parlamentar fazer referência a algum caso,
nesta Casa, deve antes comunicar-se com o Coronel. O
pronunciamento a que ele se refere é um outro que fiz aqui, no início
do ano, quando reclamei do excesso de alguns policiais militares
contra o transporte alternativo de nossa região, contra os taxistas, que
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estavam sendo perseguidos. Gostaria de dizer ao Coronel Heli José
que tomasse mais cuidado, que orientasse melhor seus policiais, que,
ao escrever e assinar qualquer matéria, sobre qualquer pessoa,
observasse primeiro as atitudes. Sr. Presidente, gostaria que ficasse
registrada nos anais desta Casa a indignação deste parlamentar, que
não aceita esse tipo de atitude, a fim de dizer a esse Coronel que,
graças a Deus, a ditadura foi banida deste país e que atitudes como
essas, ameaçadoras, esta Casa e este Parlamento não podem
aceitar.

Pedirei ao Deputado Durval Ângelo, da Comissão de Direitos
Humanos, que faça sindicância, que realize aqui uma audiência
pública a fim de que esses fatos sejam esclarecidos. Da mesma
forma, pedirei à Comissão de Segurança Pública que também tome as
providências devidas, até porque, Sr. Presidente, as pessoas estão
perdendo respeito para com os Deputados. Atitudes como essas, de
um Soldado de Manga, não pode ser admitida por esta Casa. Atitude
pior ainda a desse Coronel: ao tentar atingir-me, atinge este
Parlamento, atinge esta Casa.

Deixo registrada a nossa indignação e o nosso pedido de
providências ao Comandante da Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais. Solicitamos as providências cabíveis e necessárias a fim de
evitar abusos como o que ocorreu na cidade de Manga. Refiro-me ao
fato ocorrido no domingo que antecedeu as eleições, quando um
coronel alertou todo o Comando, pedindo que os policiais ficassem
atentos à minha pessoa, como se eu fosse um bandido, uma pessoa
perigosa.

Sr. Presidente, o pior é que, assim que tomei conhecimento da
matéria, retiraram-na do “site” da polícia. Além de tomar uma atitude
insensata, publicando fatos inverídicos, conforme se lê neste
comunicado, faltou ao Coronel dignidade, coragem e um pouco mais
de comando; ele deveria ter deixado a matéria no “site”. Essa atitude
é, acima de tudo, covarde. Portanto, solicitamos providências a todas
as autoridades do Estado para que fatos como esse não voltem a
ocorrer na nossa região.

Sr. Presidente, não foram apenas esses casos. Soubemos de
alguns outros casos menos graves ocorridos em outras cidades.
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Durante uma carreata realizada em Brasília de Minas, por
coincidência, um Soldado ou o Tenente multou mais de cem carros
que participavam da passeata. Diante disso, solicito ao Governador
que disponibilize mais recursos para a Polícia Militar, para evitar que
os policiais militares, principalmente os das cidades pequenas, fiquem
tão dependentes dos Prefeitos. Nestas eleições, percebemos, em
algumas cidades, que Comandantes, Tenentes ou Sargentos que
comandam o destacamento local se tornaram cabos eleitorais dos
Prefeitos candidatos à reeleição. Nessa condição, ameaçavam as
pessoas, e isso não pode acontecer. É preciso evitar situações como
as ocorridas em Mato Verde, Brasília de Minas e Claro dos Poções,
de onde fui expulso pelo Tenente. Quando cheguei à cidade, cerca de
50 pessoas foram receber-me, mas ele me disse que eu teria de sair
de lá, porque havia uma ordem judicial que proibia a aglomeração de
pessoas. Esse fato ocorreu no dia 2, quando fui à cidade fazer um
comício, mas não o fiz porque o Tenente de Claro dos Poções
mandou-me ir embora. Mais de cinqüenta pessoas podem
testemunhar esse fato.

Desejamos que fatos como esse não voltem a ocorrer na nossa
região. O Brasil avançou muito. Hoje podemos afirmar que vivemos
em um País democrático. Não é possível que uma, duas ou três
pessoas manchem a Polícia Militar, instituição tão respeitada por nós.
Temos certeza de que o comando maior da Polícia Militar de Minas
Gerais tomará as devidas providências para evitar que abusos como
os praticados nas referidas cidades, chegando até a atingir este
Deputado, voltem a ocorrer.

Deixo aqui o nosso abraço e o nosso agradecimento a todos
aqueles que, no domingo, participaram da festa da democracia,
elegendo seus Vereadores e Prefeitos.

Em várias cidades as eleições já terminaram. Aqui em Belo
Horizonte teremos o segundo turno, como também teremos segundo
turno em Contagem, em Juiz de Fora e em Montes Claros. Em um
momento importante como este é preciso que o eleitor tenha um
pouco mais de atenção para ouvir as propostas de cada candidato e
vote com mais consciência.

O Deputado Vanderlei Jangrossi (em aparte)* - Muito obrigado pela
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concessão do aparte. Sr. Presidente e Srs. Deputados, infelizmente,
ontem aconteceu o falecimento de uma pessoa muito importante, que
foi jogador do nosso querido Galo, da Seleção Brasileira, do São
Paulo Futebol Clube e do meu querido Quinze de Piracicaba. Trata-se
de um piracicabano que faleceu de câncer aos 59 anos, o nosso
querido Chicão.

Muitos se lembram do Chicão que, na Copa de 1978, colaborou com
a Seleção Brasileira. Infelizmente, o nosso amigo faleceu ontem e
está sendo enterrado hoje em nossa cidade de Piracicaba. Quero
manifestar aqui o meu profundo pesar à família e a todos os amigos
que o conheceram e também ao nosso querido amigo João Leite, que
também participou da mesma seleção e do mesmo time junto com o
meu querido Chicão. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Paulo Guedes - Muito obrigado pelo aparte. Quero
contar com o apoio de V. Exa. nesse fato ocorrido comigo nas últimas
eleições.

O Deputado Vanderlei Jangrossi (em aparte)* - O Deputado pode
contar, com certeza, com o nosso apoio. Temos de apoiar os nossos
colegas. Espero que a injustiça seja reparada. Infelizmente, há muita
injustiça. Uma vez, usei a palavra aqui para falar sobre a situação da
Escola de Base, cujos donos, depois de muitos anos, foram
considerados inocentes da acusação. Infelizmente, o nome deles foi
para o esgoto e não conseguiram reparar. Esperamos que o dano ao
nome de V. Exa. seja reparado. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Guedes - Obrigado.
* - Sem revisão do orador.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a especial de logo
mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/9/2008



316

Às 9h9min, 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 promover o lançamento do Plano
Safra 2008. A seguir, interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os
Srs. Rogério Correia, Delegado Federal do Ministério do
Desenvolvimento Agrário - MDA - em Minas Gerais, representando o
Ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel; Gustavo
Malafaia do Carmo, Chefe Substituto de Divisão de Desenvolvimento
do Projeto de Assentamento do Incra em Minas Gerais; Victor Soares
Lopes, Diretor de Agronegócio; e Paula Braga Batista, representando
a Secretaria de Agricultura; Renata Aparecida de Souza,
coordenadora de Política de Segurança Alimentar da Secretaria de
Governo; Vilson Luiz da Silva, Presidente da Fetaemg; Carlos
Geovane Rodrigues Queiroz, gerente do Mercado de Agronegócio do
Banco do Brasil; Márcio Carvalho, assessor técnico da Faemg; e
Jorge da Costa Vicente, Secretário Executivo do Conselho Estadual
de Desenvolvimento Sustentável - CEDRS -, que são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
Padre João, autor do requerimento que deu origem ao debate, para
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra ao Sr.
Rogério Correia, Delegado Federal do MDA em Minas Gerais, para
que faça a exposição do Plano Safra 2008. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e passa à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Antônio
Carlos Arantes, Padre João e Vanderlei Jangrossi (3), em que
solicitam seja enviado ofício ao Ministro de Desenvolvimento Agrário
para que envide esforços visando incluir o café entre os produtos
geradores de renda admissíveis para obtenção de financiamento pelo
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Pronaf Mais Alimentos; seja realizada audiência pública para discutir o
resgistro dos processos tradicionais de produção do queijo artesanal
nas diversas regiões produtoras do Estado, conforme disposto no
Projeto de Lei nº 2.428/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; seja
realizada audiência pública com o objetivo de discutir as condições de
segurança no trabalho nas atividades de produção agrícola, em
especial durante o transporte de trabalhadores rurais; Padre João e
Antônio Carlos Arantes, em que solicitam seja realizada audiência
pública para discutir a paralisação do programa Luz para Todos, do
governo federal, no Estado, que ainda conta com cerca de 115.000
famílias não atendidas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença 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 outubro de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Padre João - Antônio Carlos

Arantes - Getúlio Neiva.
ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/9/2008
Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlin Moura, Wander Borges e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este
à Deputada Ana Maria Resende, por indicação da Liderança do BSD),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Carlin Moura, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Wander Borges,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.646
e 2.672/2008 (Deputada Maria Lúcia Mendonça); 2.671 e 2.673/2008
(Deputada Ana Maria Resende); 2.674/2008 (Deputado Vanderlei
Jangrossi); 2.655 e 2.676/2008 (Deputado Carlin Moura) em turno
único. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e a votação, são
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aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 2.434/2008, que recebeu parecer por sua aprovação com a
Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, e
2.560/2008 (relator: Deputado Vanderlei Jangrossi); 2.495 e
2.634/2008 (relator: Deputado Carlin Moura); 2.593/2008 (relatora:
Deputada Ana Maria Resende), que receberam parecer por sua
aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 2.847 e 2.848/2008. Registra-se a
presença do Deputado Vanderlei Jangrossi. 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 o
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
realizada reunião desta Comissão para discutir, em audiência pública,
os critérios utilizados para elaboração do Índice Geral de Cursos - IGC
-, novo indicador lançado pelo MEC. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Ana Maria Resende, Presidente - Carlin Moura - Gustavo Valadares.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/9/2008
Às 16h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Chico Uejo, Inácio Franco e Ivair Nogueira, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ivair Nogueira, 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 do ofício do Sr. José Militão,
publicado no “Diário do Legislativo” de 12/9/2008. O Presidente acusa
o recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o relator
citado a seguir: Projeto de Lei nº 2.585/2008 no 1º turno (Deputado
Chico Uejo). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
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compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.875 e
2.887/2008. 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, 7 de outubro de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ivair Nogueira - Inácio Franco -

Chico Uejo - André Quintão.
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

17/9/2008
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, 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 1ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no
1º turno, do Projeto de Lei nº 1.349/2007 (relator: Deputado Doutor
Rinaldo) 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. A Presidência defere o pedido de
prazo regimental do parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.366/2008 no
1º turno (relator: Deputado Carlos Pimenta, em virtude de
redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 2.643/2008 (relator: Deputado Doutor Rinaldo), e 2.656/2008
(relator: Deputado Carlos Pimenta). Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.860 e
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2.886/2008. Submetido a discussão e a votação, é aprovado o
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.582/2008. 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 Carlos
Mosconi (2), em que solicita seja realizada audiência pública para
discutir a determinação que vem sendo dada por autoridade policial a
médicos plantonistas de unidades de urgência e emergência da rede
pública estadual de saúde para que atuem como peritos e elaborem
auto de corpo de delito em pacientes atendidos durante seus plantões;
seja realizada reunião para ouvir a exposição da Deputada Federal
Cubana, Diana Martinez Piti, do Parlamento Latinoamericano, sobre a
política de saúde implementada em Cuba. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio - Ruy Muniz - Carlos

Pimenta - Doutor Rinaldo.
ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/9/2008

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Hely Tarqüínio, Sebastião
Costa e Carlos Pimenta (substituindo este ao Deputado Sargento
Rodrigues, por indicação da Liderança do PDT), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Gilberto Abramo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei
nºs 2.762/2008 (Deputado Gilberto Abramo); 2.761/2008 (Deputado
Sebastião Costa); 2.760/2008 (Deputado Delvito Alves); 2.753, 2.754
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e 2.756/2008 (Deputado Dalmo Ribeiro silva); 2.755 e 2.757/2008
(Deputado Hely Tarqüínio); 2.759 e 2.763/2008 (Deputado Sargento
Rodrigues); 2.758/2008 (Deputado Neider Moreira); e 2.725/2008
(Deputado Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição). Passa-se à
1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, no 1º turno, cada
um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, dos Projetos de Lei nºs 2.706/2008 na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa); 1.976/2007 com
a Emenda nº 1 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); 2.670/2008 na
forma do Substitutivo nº 1 e 2.756/2008 com a Emenda nº 1 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.740/2008 (relator: Deputado Gilberto
Abramo). Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, do
Projeto de Lei nº 251/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio).
Registra-se voto contrário do Deputado Carlos Pimenta. O parecer
sobre o Projeto de Lei nº 2.725/2008, no 1º turno, deixa de ser
apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo
respectivo relator, Deputado Gilberto Abramo. É convertido em
diligência à Fundação Estadual de Meio Ambiente - Feam - o Projeto
de Lei nº 2.741/2008. 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
244/2007 com a Emenda nº 1 e 2.734/2008 (relator: Deputado
Sebastião Costa); 1.421/2007 com a Emenda nº 1, 2.624 e
2.724/2008 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); 2.651 com a Emenda
nº 1, 2.728/2008 na forma do Substitutivo nº 1 e 2.747/2008 (relator:
Deputado Carlos Pimenta, em virtude de redistribuição); 2.726/2008
(relator: Deputado Gilberto Abramo); 2.753/2008 (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro Silva); 2.735/2008 com a Emenda nº 1 (relator:
Deputado Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição). Após
discussão e votação, é aprovado, em turno único o parecer pela
inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade do Projeto de Lei
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nº 2.743/2008 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de
redistribuição). O Projeto de Lei nº 2.759/2008 é retirado de 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. 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 2.739 e
2.761/2008. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira.
ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/9/2008

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Almir Paraca e Inácio Franco,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta e comunica o recebimento de correspondência do
Sr. Paulo César Pereira Bitarães, Presidente da Associação Mineira
dos Reformadores de Pneus - Amirp -, sugerindo a realização de
audiência pública para discutir a reciclagem e reforma de pneus; e de
correspondência do Sr. Paulo Bregunei, Presidente da Ruralminas,
publicada no “Diário do Legislativo” de 20/9/2008. Passa-se à 1ª Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º
turno, do Projeto de Lei nº 2.621/2008 na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça (relator:
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Deputado Sávio Souza Cruz). Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Carlin Moura em que solicita a realização de audiência
pública para discutir suspeita de irregularidade na venda do terreno da
Codemig onde se pretende instalar o Aterro de Resíduos Industriais -
Aterro Sanitário da Região Metropolitana, bem como discutir
irregularidades no processo de licenciamento para instalação deste
aterro, conforme denunciado nos jornais “Estado de Minas” e “Novo
Jornal”. A Presidência recebe os seguintes requerimentos, que serão
apreciados oportunamente: do Deputado Gilberto Abramo, em que
solicita a realização de reunião com convidados para discutir o
impacto do Projeto de Lei Complementar nº 28/2007, que cria a
Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo
Horizonte - Agência RMBH; e do Deputado Sávio Souza Cruz em que
solicita a realização de audiência pública para debater os aspectos
relevantes das atividades de reforma e de reciclagem de pneus e sua
importância no contexto socioeconômico e ambiental. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Wander Borges -

Inácio Franco.
ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 24/9/2008
Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada e Inácio
Franco (substituindo este ao Deputado Agostinho Patrús Filho, por
indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 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
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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 2.248,
2.331, 2.378, 2.380, 2.417, 2.434, 2.457, 2.479, 2.484, 2.495, 2.518,
2.537, 2.545, 2.548, 2.552, 2.555, 2.560 e 2.562/2008 (Deputado
Inácio Franco); 2.565, 2.581, 2.593, 2.599, 2.600, 2.601, 2.607, 2.608,
2.613, 2.622, 2.623, 2.625, 2.628, 2.630, 2.634, 2.636, 2.638 e
2.645/2008 (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 2.248, 2.331, 2.378, 2.380,
2.417, 2.434, 2.457, 2.479, 2.484, 2.495, 2.518, 2.537, 2.545, 2.548,
2.552, 2.555, 2.560 e 2.562/2008 (relator: Deputado Inácio Franco);
(2.565, 2.581, 2.593, 2.599, 2.600, 2.601, 2.607, 2.608, 2.613, 2.622,
2.623, 2.625, 2.628, 2.630, 2.634, 2.636, 2.638 e 2.645/2008 (relatora:
Deputada Gláucia Brandão), 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, 8 de outubro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo - Gláucia

Brandão.
ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/9/2008
Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Bráulio Braz e Eros Biondini,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Bráulio Braz, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento da Deputada Cecília
Ferramenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
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Comissão e comunica o recebimento do ofício do Sr. Evandro Rocha
Mendes, Prefeito Municipal de Pitangui, publicado no “Diário do
Legislativo” de 12/9/2008. O Presidente acusa o recebimento da
seguinte proposição, em turno único, para a qual designou o relator
citado a seguir: Projeto de Lei nº 2.627/2008 (Deputado Vanderlei
Miranda). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.884, 2.885 e
2.902/2008. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Vanderlei Miranda, Presidente - Cecília Ferramenta - João Leite.
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 24/9/2008
Às 15h8min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Rosângela Reis e o Deputado Neider Moreira
(substituindo este ao Deputado Antônio Genaro, por indicação da
Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Neider Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante da pauta e acusa o recebimento da
seguinte proposição, para a qual designou o relatora citada a seguir:
Projeto de Lei nº 2.713/2008 em turno único (Deputada Rosângela
Reis). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 2.603/2008 (relatora: Deputada Gláucia Brandão). Passa-se
à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
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a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de
Lei nº 2.667/2008, que recebeu parecer pela aprovação (relatora:
Deputada Maria Lúcia Mendonça). Submetido a discussão e votação,
é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº
2.584/2008. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Dimas Fabiano - Agostinho Patrús

Filho.
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS

AEROPORTOS, EM 24/9/2008
Às 15h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gil Pereira, Bráulio Braz e Célio Moreira, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gil
Pereira, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater os projetos de desenvolvimento
econômico elaborados Estado em virtude da ampliação das
instalações e do aumento das atividades no aeroporto de Confins e
comunica o recebimento do ofício do Sr. Luiz Antônio Athayde,
Subsecretário de Assuntos Internacionais da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, encaminhando nota técnica atualizada
que arrola razões para a não-transferência de vôos comerciais para o
aeroporto da Pampulha, com aviões para mais de 100 passageiros. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Deputado
Federal Miguel Martini e os Srs. Luiz Antônio Athayde, Subsecretário
de Assuntos Internacionais, representando o Sr. Raphael Guimarães
Andrade, Secretário de Desenvolvimento Econômico; Adair Moreira
Júnior, Superintendente da Infraero do Aeroporto Internacional
Tancredo Neves, em Confins, representando o Sr.Sérgio Maurício
Brito Gaudenzi, Presidente da Infraero; José Eugênio de Aguiar,
Presidente do Sindicato das Empresas de Turismo no Estado de
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Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência 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, 8 de outubro de 2008.
Fábio Avelar, Presidente - Vanderlei Jangrossi - Célio Moreira.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/9/2008
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, João Leite e Fábio Avelar, 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 Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da Comissão e a
discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado André Quintão em que pleiteia sejam
solicitadas ao Secretário de Cultura e ao Presidente do Iepha-MG
informações sobre a possível desativação do Parque da Gameleira,
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, 9 de outubro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Eros Biondini.
ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/9/2008
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Vanderlei Jangrossi e Padre João, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Vanderlei Jangrossi, declara aberta a reunião e, nos termos
regimentais, considera a ata aprovada e solicita aos membros da
Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater as técnicas utilizadas por agricultores
que produzem o queijo Minas artesanal. A seguir, comunica o
recebimento da seguinte correspondência: “Jornal” nº 2, de setembro
de 2008, da Associação dos Fiscais Federais Agropecuários do
Ministério da Agricultura - Afama-MG; e convite da Embrapa para que
os membros da Comissão participem do 11º Seminário Mineiro sobre
Produção Orgânica, a ser realizado nos dias 1º, 2 e 3 do corrente
mês, na Fazenda da Embrapa, no Município de Sete Lagoas. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei nºs
1.976/2007, no 1º turno, (Deputado Chico Uejo); Projeto de Lei nº
2.735/2008, em turno único, (Deputado Vanderlei Jangrossi). A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Clério
Alves da Silva, fiscal federal, representando o Ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento; Luciana Siqueira Rapini, assessora da
Superintendência de Segurança Alimentar e Apoio da Agricultura
Familiar, representando a Secretaria de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento; Maximiliano Soares Pinto, pesquisador da Epamig;
Maria Marta Martins, Vice-Presidente do Iepha-MG; Evelyn Meniconi,
gerente de patrimônio e material, do Iepha-MG; Vânia Maria Leite
Rocha, historiadora e técnica do Iepha-MG; Joana Dalva de Miranda,
gerente estadual de Vigilância Sanitária de Alimentos (substituta);
Elmer Ferreira de Almeida, Marinalva Olívia Martins Soares e José
Manoel Martins, coordenadores técnicos estaduais do Programa
Queijo Minas Artesanal, da Emater-MG; Luciano Carvalho Machado,
Presidente da Associação dos Produtores de Queijo Canastra -
Aprocon -, que são convidados a tomar assento à mesa. Os
Deputados Vanderlei Jangrossi e Padre João, autores do
requerimento que deu origem ao debate, tecem suas considerações
iniciais. Logo após, O Presidente passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
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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, 7 de outubro de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Chico Uejo - Antônio Carlos

Arantes - Padre João.

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

2.505/2008
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores
Rurais de Quatis, 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 2.505/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Quatis, com sede
no Município de São Francisco, que tem como finalidade precípua
melhorar a qualidade de vida dos habitantes locais.

Para a consecução de seu propósito, combate a fome e a pobreza,
promove a proteção à saúde da família, da gestante, da criança e do
idoso, integra seus beneficiários no mercado de trabalho por meio da
qualificação profissional, habilita pessoas portadoras de deficiências e
representa a comunidade junto a órgãos públicos.

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

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

nº 2.505/2008 em turno único.
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Sala das Comissões, 7 de outubro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.509/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Pequenos Produtores Rurais de Tabuado, 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 2.509/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de
Tabuado, com sede no Município de São Francisco, que tem por
escopo promover a melhoria na qualidade de vida e resgatar a
cidadania dos moradores daquela comunidade.

Com esse propósito, desenvolve atividades voltadas à proteção da
saúde de seus assistidos, combate a fome e a pobreza por meio da
implantação de hortas e roças comunitárias e promove cursos
profissionalizantes para a inserção dos associados, especialmente os
portadores de deficiência, no mercado de trabalho, visando à
conquista de emprego e renda.

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 2.509/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.513/2008
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei 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 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 2.513/2008 objetiva declarar de utilidade pública

o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Porfia, com sede no
Município de São Francisco, entidade civil sem fins lucrativos, fundada
em 1997, 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 e
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°

2.513/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.521/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe
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visa declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Feirantes do Município de São Francisco - Appet-SF-MG -,
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 2.521/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Pequenos Produtores Feirantes do Município de
São Francisco, que tem como finalidade congregar esse segmento,
visando aprimorar suas atividades produtivas, oferecer aos
consumidores produtos com qualidade e fomentar a economia do
Município.

Com esse propósito, desenvolve atividades para diversificar e
melhorar o escoamento da produção rural, fortalecer o comércio local,
consolidar a integração econômica e cultural dos que vivem no campo
e na cidade, diminuir o custo alimentar das famílias e aumentar a
renda familiar. Além disso, promove ações voltadas à proteção da
saúde das famílias, ao combate da fome e da pobreza e à proteção do
meio ambiente.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem a finalidade de adequar o nome da
entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

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 2.521/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Padre João, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.699/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Anjos da
Luz, com sede no Município de Itajubá.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. 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 2.699/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Anjos da Luz, entidade civil sem fins lucrativos, fundada
em 2007, que tem por finalidade congregar as pessoas do Município
de Itajubá, promovendo o seu desenvolvimento.

Para cumprir os seus objetivos programáticos, 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, das crianças,
adolescentes e famílias de baixa renda, incentivando a participação
concreta na defesa dos interesses coletivos para a consolidação da
cidadania. Além disso, procura fomentar projetos alternativos voltados
para a geração de renda.

Diante da relevância de seu trabalho, é oportuno e meritório
conceder-lhe o título de utilidade pública.

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

2.699/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.707/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Taperense Caminho da Liberdade, com sede no
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Município de Conceição do Mato Dentro.
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 2.707/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária Taperense Caminho da Liberdade, com
sede no Município de Conceição do Mato Dentro, entidade civil sem
fins lucrativos, fundada em 2007, que tem por finalidade congregar as
pessoas daquela comunidade, promovendo o seu desenvolvimento.

Para cumprir os seus objetivos programáticos, desenvolve
atividades diversas, sempre com o intuito de melhorar a qualidade de
vida de seus associados, especialmente dos mais carentes,
incentivando a participação concreta na defesa dos interesses
coletivos para a consolidação da cidadania. Além disso, fomenta
projetos alternativos voltados para a geração de renda e 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°

2.707/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.718/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Zezé Perrella, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Serviço de Assistência à Comunidade -
Sevac -, 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
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deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.718/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Serviço de Assistência à Comunidade - Sevac -, com sede no
Município de Belo Horizonte, que tem como finalidade primordial
melhorar a qualidade de vida dos moradores do Bairro Cabana e
região.

Com esse propósito, desenvolve atividades nas áreas da educação,
da cultura e do esporte, oferece assistência médica e odontológica
aos mais necessitados e mobiliza os associados para participar de
suas iniciativas de interesse social, buscando fomentar a integração e
a solidariedade entre eles e a comunidade.

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

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

nº 2.718/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.732/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Conselho dos Profissionais de
Conservação e Limpeza de Minas Gerais - Compromig -, com sede no
Município de Contagem.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.732/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Conselho dos Profissionais de Conservação e Limpeza de Minas
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Gerais - Compromig -, com sede no Município de Contagem, que tem
como finalidade precípua defender os interesses e as reivindicações
da classe que representa.

Para a consecução de suas metas, proporciona aos seus
associados assessoria especializada em assuntos de natureza
jurídica, vincula informações úteis em jornais e revistas, além de
publicar o “Jornal da Diarista”, mantém um cadastro com profissionais
da área, encaminhando-os a clientes interessados em contratar seus
serviços, ministra cursos profissionalizantes, capacitando seus filiados
e familiares para o mercado de trabalho, oferece assistência material
aos mais carentes e realiza programas de proteção à criança e ao
adolescente.

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

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

nº 2.732/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA O TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.735/2008

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 de Mulheres de Uberaba e
Região - Amur -, 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 2.735/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação de Mulheres de Uberaba e Região - Amur -, que tem
como finalidade primordial o desenvolvimento social, cultural e
econômico da mulher do campo e de sua família, buscando sua
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melhoria de vida.
Para a consecução de seus propósitos, atua mediante parcerias

com instituições públicas, privadas ou do terceiro setor, visando
facilitar o acesso de suas assistidas aos benefícios de programas e
projetos voltados aos habitantes da zona rural.

A entidade promove cursos de capacitação, tais como pintura em
tecido, conserva de legumes, embutidos e defumados, tear de prego,
derivados do tomate e do leite, produção de doces de compotas e
frutos cristalizados, rotulagem nutricional obrigatória e gestão social,
entre outros, enfatizando o desenvolvimento da vocação
empreendedora da mulher rural.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem a finalidade de adequar o nome da
entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

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

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

nº 2.735/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Vanderlei Jangrossi, relator.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 9/10/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento da Sra.

Antonieta Maia Amaral, ocorrido em 5/10/2008, em Biquinhas. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

16/9/2008
Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Juninho Araújo, Elmiro Nascimento, Inácio Franco (substituindo este
ao Deputado Djalma Diniz, por indicação da Liderança do BPS) e
Cecília Ferramenta (substituindo o Deputado Paulo Guedes, por
indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Juninho Araújo,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Elmiro Nascimento, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. Retira-se a Deputada Cecília Ferramenta. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposição desta Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no
“Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios
dos Srs. Sergio Gaudenzi, Presidente Infraero; Pedro Meneguetti,
Subsecretário da Receita Estadual; Reginaldo Lopes, Deputado
Federal; Fernando Guimarães Rodrigues, Superintendente do DNIT
em Minas Gerais (28/08/2008); José Maria da Silva e Fernando
Guimarães Rodrigues, Superintendente Regional do DNIT
(12/9/2008). O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 2.649/2008 (Deputado Gustavo Valadares);
276/2007, 2.336 e 2.647/2008 (Deputado Juninho Araújo); 2.639,
2.648 e 2.469/2008 (Deputado Paulo Guedes) em turno único. Passa-
se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei nºs 276/2007 com a Emenda nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, e 2.647 e 2.649/2008, que
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receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.817, 2.832,
2.854, 2.855, 2.856, 2.857, 2.858 e 2.859/2008. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei nº 2.245/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. O Projeto de Lei nº 2.336/2008, do Deputado Adalclever
Lopes, é convertido em diligência ao autor a fim de que solicite o envio
de dados biográficos do homenageado necessários à elaboração do
parecer desta Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados requerimentos dos Deputados Juninho Araújo em que
solicita seja realizada, reunião de audiência pública para discutir o
transporte de bóias-frias no Estado; Célio Moreira em que solicita seja
realizada visita desta Comissão à Escola Estadual Duque de Caxias,
ao 41º Batalhão da PMMG e ao Conjunto Habitacional no Bairro das
Indústrias, todos em Belo Horizonte; Fábio Avelar em que solicita seja
retirado de tramitação o requerimento de sua autoria em que pleiteia a
realização de audiência pública para tratar do retorno de vôos da
ponte aérea do aeroporto de Confins para o da Pampulha; Gil Pereira
em que solicita seja encaminhado à Presidência do Ocean Air Linhas
Aéreas Ltda. pedido de providências para a não-suspensão do vôo
que compreende a rota São Paulo/Uberaba/Belo Horizonte/Montes
Claros. Registra-se a presença dos Deputados Paulo Guedes e Gil
Pereira. Os Deputados Paulo Guedes, Inácio Franco, Elmiro
Nascimento e Juninho Araújo tecem comentários sobre a duplicação,
pelo governo federal, da BR-262 entre os Municípios de Betim e Nova
Serrana, que trará grande melhoria a malha viária da região.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2008.
Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo - Vanderlei

Jangrossi.
ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/9/2008
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Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Jayro Lessa, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada e Sebastião
Helvécio, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a
aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a
subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
da Comissão e comunica o recebimento dos ofícios da Sra. Rosani A.
Araújo, chefe da divisão de convênios do Ministério de Ciência e
Tecnologia, e do Sr. Anderson Vasconcelos Chaves, da
Superintendência da Codevasf, publicados no “Diário do Legislativo”
de 12/9/2008. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, no 1º turno, para as quais designou os relatores citados
a seguir: Projetos de Lei nºs 1.420/2007 e 2.642/2008 (Deputado
Lafayette de Andrada); e 2.101/2008 (Deputado Jayro Lessa). Passa-
se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs
2.101/2008 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de
Meio Ambiente e Recursos Naturais (relator: Deputado Sebastião
Helvécio, em virtude de redistribuição); e 2.642/2008, sendo rejeitada
a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Lafayette de Andrada). O parecer sobre o Projeto de Lei nº
1.426/2007, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de
solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Lafayette de
Andrada. 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 Antônio Júlio em que solicita seja encaminhado à Sra.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Educação, pedido de
informações sobre a previsão da implementação do piso
remuneratório dos servidores do magistério estadual, instituído pela
Lei nº 17.006 e sua repercussão no Orçamento do Estado. Cumprida
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a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Lafayette de Andrada

- Sebastião Helvécio.
ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 24/9/2008

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Gil
Pereira. 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 obter, em audiência pública, esclarecimentos
sobre denúncias de demissões arbitrárias de professores e
funcionários da Fumec, ocorridas desde o final de 2007, e de
perseguição a ex-alunos e ex-professores dessa Fundação, e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício da Sra.
Valma Leite da Cunha e do Sr. Marcelo Oliveira Costa, Promotores de
Justiça da Promotoria de Tutela de Fundações desta Capital,
prestando informações sobre a situação da Fumec, e carta do Sr.
Ademar Regino da Mota, preso em Peçanha, pedindo ajuda desta
Comissão para o seu processo criminal. A Presidência interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir as Sras. Valéria Said Tótaro, Diretora,
representando o Sr. Aloísio Morais Martins, Presidente do Sindicato
dos Jornalistas; Renata Guerra, ex-professora da Fumec; e os Srs.
Gilson Reis, Presidente do Sindicato dos Professores da Rede
Privada - Sinpro -; Antônio Pereira dos Santos, ex-Diretor da Fumec,
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,
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segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à
3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval
Ângelo (2) em que solicita seja encaminhada ao Presidente da Cohab-
MG cópia das notas taquigráficas da reunião desta Comissão
realizada em 17/9/2008 e pedido de providências relativas à denúncia
apresentada pelo Sr. Milton Mendes de Araújo, Diretor do Sindicato
dos Trabalhadores na Indústria da Construção de Belo Horizonte e
Região; seja realizada reunião para, em audiência pública, com
convidados que menciona, debater a criação de um fundo de
assistência judiciária no Estado, similar ao existente no Estado de São
Paulo, que se destina a custear despesas concernentes ao acesso à
Justiça e à assistência judiciária gratuita aos legalmente necessitados;
Padre João (2) em que solicita sejam ouvidas nesta reunião as Sras.
Márcia Ferreira Pinto e Rosana Maria Gonçalves, professoras no
Distrito de Cachoeira do Campo, no Município de Ouro Preto, vítimas
de perseguição por parte de dirigentes da Escola Estadual Pe. Afonso
de Lemos, que irão apresentar denúncia sobre a não-inscrição dos
alunos do 3º ano noturno/2007 no Exame Nacional do Ensino Médio -
Enem - dessa escola; e seja realizada reunião para, em audiência
pública, com convidados que menciona, debater a violência contra os
idosos ocorrida no Município de Mercês e região; Paulo Guedes em
que solicita a esta Comissão pedido de providências para apuração
dos fatos relativos ao processo em que figura como parte o Sr. Darlan
Dias da Silva, preso na Penitenciária de Janaúba. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Durval Ângelo, Presidente.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 50ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/10/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -
Composição da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Exibição de
vídeo - Entrega de placa - Palavras do Sr. Milton Luciano dos Santos -
Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento -
Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Doutor Viana - Tiago Ulisses - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros

- Djalma Diniz - Sebastião Costa.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Tiago Ulisses, 2º-Secretário, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Banco do Brasil
pelos 200 anos de sua criação.

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

Milton Luciano dos Santos, Vice-Presidente de Varejo e Distribuição
do Banco do Brasil; Desembargador Valdez Leite Machado,
representando o Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador
Sérgio Resende; Antônio Maluf, Diretor Emérito da Associação
Comercial de Minas Gerais; João Marcos Caixeta Franco,
Coordenador do Programa Estadual “Minas + Seguro”, representando
a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
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Amauri Sebastião Niehues, Superintendente do Banco do Brasil em
Minas Gerais; Deputado Délio Malheiros; e Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença da Exma. Sra. Dulcejane de

Souza Vaz, Vice-Presidente do Servas; e dos Exmos. Srs. Leônidas
Andrade, Prefeito Municipal de Luminárias; Marcelo Carvalho, Prefeito
Municipal de São José do Alegre e ex-servidor do Banco do Brasil;
Fernando Antônio Faria Abreu, Diretor-Geral da Procuradoria-Geral de
Justiça do Estado de Minas Gerais; Edson Ribeiro Baeta, Vice-
Presidente da Associação Mineira do Ministério Público; Luís Carlos
de Azevedo, Diretor de Reestruturação de Ativos Operacionais do
Banco do Brasil; Sérgio Paulo Silva, Gerente Regional da Cooperforte;
Mário Tatsuo, representante da Associação dos Antigos Funcionários
do Banco do Brasil em Belo Horizonte; Cláudio Camilo de Souza,
Coordenador do Coral da AABB Belo Horizonte; e Carlos Luiz Teixeira
Ribeiro, Presidente da AABB Belo Horizonte.

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

será interpretado pelo Coral da Associação Atlética do Banco do Brasil
de Belo Horizonte - AABB Belo Horizonte -, sob a regência da
maestrina Adma Silva.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Exmos. Srs. Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando o
Presidente Alberto Pinto Coelho; Milton Luciano dos Santos;
Desembargador Valdez Leite Machado; Antônio Maluf; João Marcos
Caixeta Franco; Amauri Sebastião Niehues; Deputado Délio
Malheiros; dedicados gerentes, funcionários, empresários, clientes do
Banco do Brasil, Prefeitos e Vereadores, Coral do Banco do Brasil,
que abrilhanta esta solenidade, senhoras e senhores, nesta noite
festiva, o Parlamento mineiro homenageia a gloriosa instituição do
Banco do Brasil, que completa seus 200 anos de criação. Fundado no
Rio de Janeiro, em 12/10/1808 - antes mesmo de o Brasil tornar-se
independente, e tendo sua sede transferida para Brasília em
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21/4/1960, dia da inauguração da nova Capital -, foi o primeiro banco
do País, vindo a tornar-se a maior instituição financeira, com cerca de
25 milhões de clientes correntistas, 79 mil funcionários e mais de 15
mil pontos de atendimento distribuídos por todo o território nacional e
em 22 países. Principiou, assim, a atuar como banco de depósitos,
descontos e emissão, uma sociedade particular com autorização, no
entanto, para aumentar o capital. A responsabilidade do acionista era
limitada ao montante da ação. Funcionando como uma espécie de
banco central misto, foi o quarto banco emissor do mundo, depois do
Banco da Suécia, do Banco da Inglaterra e do Banco da França. No
ano da Independência do Brasil, foi o principal parceiro para custear
as escolas e os hospitais do País que nascia. Posteriormente,
destacou-se como indutor do fomento econômico, destinando as
primeiras linhas de crédito para a agricultura, em especial a do café.

Com a proclamação da República, atuou decisivamente para
equilibrar os impactos financeiros causados pelo fim da Monarquia. E,
desde então, seu pioneirismo e liderança marcaram presença em
todos os momentos decisivos da nossa história. O compromisso com
o desenvolvimento do País continuou ao longo dos anos, sempre
pautado pelos princípios de ética, responsabilidade socioambiental e
valorização cultural, intrínsecos ao Banco do Brasil. Essa postura ficou
ainda mais evidente com a criação, em 1985, da Fundação Banco do
Brasil, instituição sem fins lucrativos, que apóia e patrocina ações em
diversos campos - cultural, social e esportivo, entre outros - e que,
desde então, já alfabetizou mais de 140 mil pessoas, investiu em
programas de inclusão digital, de reciclagem, de tecnologia social,
entre muitos outros projetos de assistência a comunidades urbanas e
rurais.

Em 1989, o Banco do Brasil reafirmou sua posição de vanguarda,
dessa vez no apoio à democratização da cultura, com a inauguração
do primeiro Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Essa
iniciativa teve continuidade com a fundação de outros Centros
Culturais Banco do Brasil, em São Paulo e em Brasília, e com o
Circuito Cultural Banco do Brasil, evento itinerante que leva cultura e
diversão para mais de 200 mil pessoas todos os anos, em diversas
cidades de nossa pátria.
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Com a criação de uma Agenda 21 internacional, em que países do
mundo todo adotaram como meta o desenvolvimento e o uso de
alternativas sustentáveis nas áreas ambientais, sociais e econômicas,
o Banco do Brasil colocou em evidência sua opção por crescer de
forma sustentável, com o próprio País. Após várias ações práticas,
como a implementação de uma estratégia de Desenvolvimento
Regional Sustentável, o Banco do Brasil tomou a frente novamente e,
em 2004, tornou-se a primeira empresa brasileira a desenvolver uma
Agenda 21 própria, tão-somente sua. É por iniciativas como essas que
o Banco do Brasil é hoje sinônimo de crescimento sustentável e
responsabilidade socioambiental. Valores que, apesar de
bicentenários para o Banco do Brasil, só agora ganham destaque na
pauta dos empresários, dos governos e da sociedade mundial. Para o
Banco do Brasil, que construiu a sua história com os olhos sempre
voltados para o futuro, não poderia haver recompensa melhor. É a
certeza de que, há cerca de 200 anos, sempre está o Banco do Brasil
no caminho certo. E é nele que deve continuar.

O Banco do Brasil, minhas senhoras e meus senhores, tem
presença em todo o Brasil e no mundo. No Brasil, já são mais de 4 mil
agências e mais de 40 mil caixas eletrônicos, localizados nos mais
variados pontos, numa verdadeira prestação de serviço a toda a
população. Além disso, o Banco do Brasil vem ampliando sua
presença internacional, contando hoje com mais de quarenta pontos
de atendimento no exterior, divididos em agências, subagências,
unidades de negócios - escritórios e subsidiárias. A primeira de uma
série de filiais do Banco do Brasil no exterior foi inaugurada em Nova
Iorque. Com larga experiência de mais de 65 anos em operações de
comércio internacional, produtos e serviços a clientes no exterior,
além de embaixadas e consulados, o Banco do Brasil é o parceiro
ideal para apoiar seus negócios também fora do Brasil.

São 200 anos de uma profícua existência e de relevantes
realizações, período em que esse banco destacou-se, entre as
instituições financeiras, por sua iniciativa e vanguarda, fruto de uma
gestão firme e séria, que sempre garantiu uma adequada estrutura
humana e física, refletida no benefício oferecido aos seus clientes.

Torna-se, assim, imperioso realçar o vínculo evolutivo desse grande



347

banco, registrado nos anais de nossa história, com o progresso das
transações comerciais e financeiras ocorridas no Brasil.

Atualmente, o Banco do Brasil ocupa posição de destaque no
sistema financeiro nacional, sendo o primeiro em ativos financeiros,
com expressivo volume de depósitos totais, de carteiras de crédito, de
câmbio de exportação, de faturamento de cartão de crédito e o maior
da América Latina em administração de recursos de terceiros, além de
sua carteira de clientes, constituída por milhões de pessoas físicas.

Com alto faturamento e lucros, o Banco do Brasil tem registrado
resultados sempre crescentes, posicionando-se entre os bancos mais
lucrativos das Américas.

Primeiro banco brasileiro a receber o ISO 9002, em 1998, sempre
teve importante papel nas transações comerciais no Brasil. Continua a
marcar sua presença no agronegócio, a financiar grande parte das
exportações e a contribuir para o desenvolvimento de microempresas
e pequenas empresas, por meio de linhas de crédito de capital de giro
e de investimento.

Tornou-se, assim, meus senhores e minhas senhoras, nesses 200
anos, além de uma instituição sólida, que goza da confiança irrestrita
de milhões de brasileiros e de grande número de estrangeiros, uma
empresa moderna, que tem a mais completa linha de serviços em
auto-atendimento, oferecendo a todos maior comodidade e conforto
para aqueles que deles necessitam.

O Banco do Brasil, nosso homenageado, com muita persistência e
determinação, tem estimulado o crescimento do País, por meio de
ações de inclusão social, de respeito aos recursos naturais, de
fortalecimento das instituições e pela participação de todos os
cidadãos na construção do futuro da Pátria.

É, sem dúvida, uma instituição que constrói solidariamente, o que
reforça ainda mais as suas virtudes de vanguarda. Completa sua
missão, ao incorporar uma perspectiva humanística, que concilia os
avanços tecnológicos com manifestações de carinho, apreço, atenção,
amor e respeito às necessidades da pessoa humana.

É assim que mantém uma universidade corporativa, que
disponibiliza programas de capacitação para diversos públicos de
relacionamento do Banco, tendo como principal alvo seus próprios
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funcionários, que recebem treinamentos internos presenciais ou auto-
instrucionais, isto é, à distância, nos quais recursos diversos são
utilizados.

Os pilares erigidos pelo Banco do Brasil encaixam-se perfeitamente
no conceito de uma instituição moderna e avançada, cuja sinergia se
completa com a execução de uma política adequada, voltada ao
crescimento profissional e humano de todas as pessoas que nele
trabalham. É também um banco dotado de corpo e alma, em absoluta
interação, dando vida e significado à existência de milhares de
pessoas.

Assim, o Banco do Brasil elegeu, e preserva como valores a orientar
sua missão, entre outros, a qualidade no atendimento diferenciado,
integridade no comportamento e na mais perfeita ética, a valorização
e o reconhecimento profissional.

E, mesmo neste período de crise financeira profunda que afeta
correntes internacionais e nacionais de crédito, o Banco do Brasil vem
superando com garra essa crise internacional, tendo hoje uma
situação financeira bastante robusta e tranqüila, o que tem evitado
que o Banco do Brasil se contamine pela crise.

Um dos motivos para essa solidez é a redução da dependência do
Banco do Brasil em relação aos Estados Unidos, diversificando
relações comerciais com países na África, na Ásia, na América Latina
e na União Européia. Estou certo de que a celebração dos 200 anos
de uma grandiosa história de sucesso traz consigo a construção de
novos desafios no horizonte de sua atuação.

Assim, Sr. Presidente, ao consignar esta singela homenagem que o
Parlamento mineiro presta ao Banco do Brasil pelos seus 200 anos,
deixamos registrado, em definitivo, nos anais desta Casa, o
reconhecimento e a gratidão do povo mineiro a essa instituição
gloriosa e bicentenária, por sua relevante participação na construção
da história de nosso país e de nossa gente. Parabéns, Banco do
Brasil, pelos seus 200 anos! Muito obrigado.

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

institucional do Banco do Brasil.
- Procede-se à exibição do vídeo.
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Entrega de Placa
O locutor - Neste instante, o Deputado Doutor Viana, representando

o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Alberto Pinto
Coelho, fará a entrega ao Sr. Milton Luciano dos Santos, Vice-
Presidente de Varejo e Distribuição do Banco do Brasil, que neste ato
representa a instituição, de placa alusiva a esta homenagem. A placa
a ser entregue contém os seguintes dizeres: “Desde a sua fundação,
em 1808, o Banco do Brasil tem desenvolvido trabalho expressivo e
indispensável no fomento dos setores produtores, no fortalecimento
dos pequenos e médios empresários e na expansão do comércio
exterior do nosso país. Nas comemorações dos 200 anos do Banco
do Brasil, a homenagem do Parlamento do povo mineiro a essa sólida
instituição - patrimônio do povo brasileiro -, que, buscando um
aprimoramento contínuo, tem contribuído com eficiência, seriedade,
responsabilidade ambiental e compromisso social para o crescimento
econômico do País”.

O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria, convida o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que suscitou
esta homenagem, para nos acompanhar na entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Milton Luciano dos Santos

Exmos. Srs. Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, neste ato
representando o Presidente da Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho;
Desembargador Valdez Leite Machado, representando o Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Desembargador
Sérgio Antônio de Resende; Antônio Maluf, Diretor emérito da
Associação Comercial de Minas; João Marcos Caixeta Franco,
Coordenador do Programa Estadual “Minas + Seguro”, representando
a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
Amauri Sebastião Niehues, Superintendente do Banco do Brasil em
Minas Gerais, meu colega, na pessoa de quem cumprimento os
demais colegas presentes; Deputado Délio Malheiros; Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem, na pessoa de quem cumprimento os demais
parlamentares desta Casa, que nos honraram com a sua aquiescência
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à realização desta homenagem; meus senhores, minhas senhoras;
colegas; clientes; querido Coral da Associação Atlética do Banco do
Brasil, boa noite.

Poderíamos começar nossa exposição falando dos nossos 200
anos, mas prefiro começar dizendo o que representa o Banco do
Brasil, agradecendo por, como sentimos, ter a preferência dos
negócios do povo brasileiro. Como diz o “slogan” dos nossos 200
anos, nós, do Banco do Brasil, não nos sentimos fazendo 200 anos;
sempre nos sentimos fazendo o futuro. Não vou repetir o que já foi
dito aqui pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a partir de sua pesquisa
sobre o Banco do Brasil - aliás, parabenizo-o por essa pesquisa, muito
bem-feita e bem conduzida em relação aos números do Banco. O que
vou tentar falar aqui é o que queremos para o futuro do Brasil.

Em sua história, o Banco do Brasil foi instrumento até de
demarcação de nossas fronteiras. O Banco do Brasil tem, em sua
origem, a interiorização. Nossa primeira agência nasceu no Rio de
Janeiro; a segunda, em Santos; a terceira, em Manaus; depois,
Belém. A primeira agência no Estado de Minas Gerais, pasmem,
nasceu na cidade de Três Corações, há 92 anos.

Portanto, Deputado, informo a V. Exa., que é de Ouro Fino, no Sul
de Minas, que Três Corações foi nossa primeira estada em Minas
Gerais, há 92 anos, tempo em que estamos aqui presentes. Isso
demonstra nosso compromisso com a pequena comunidade, nosso
compromisso com a interiorização do Brasil, nosso compromisso em
levar igualdade a todas as regiões do País. Para nós, para o Banco do
Brasil, isso é dogmático. Não importa se temos uma agência no
interior do Amazonas, ou na Avenida Afonso Pena, aqui em Belo
Horizonte, ou na Avenida Paulista, em São Paulo. As agências
prestam o mesmo tratamento a todos os clientes, para os quais estão
à disposição os mesmos serviços. Os funcionários são treinados para
servir em qualquer agência do País. Tudo isso demonstra nosso
compromisso com o Brasil, para o qual trazemos igualdade de
desenvolvimento.

É fácil imaginarmos um banco que hoje acaba de completar 30
milhões de correntistas e cerca de 40 milhões de clientes. Fazemos
diferenciação entre correntista e cliente. O primeiro também é cliente,
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só que sua conta corrente é apenas mais um produto. Cliente é
aquele que tem um produto ou um serviço continuado de qualquer
instituição. Acabamos de completar essa cifra com a absorção que
fizemos, recentemente, do Banco do Estado de Santa Catarina. Essa
foi a primeira absorção permitida ao Banco do Brasil fazer na
rearrumação do sistema bancário brasileiro. Mesmo assim, nesses 10
anos, o Banco do Brasil cresceu de forma orgânica, apoiado
principalmente pela população brasileira e muito pelos valorosos
funcionários, que passaram por essa casa, fazendo a história do
Brasil. Fizeram e fazem. Nosso compromisso, Sr. Presidente, com o
País é o de manter uma instituição preocupada com 1 milhão de
famílias. Hoje já temos a nossa estratégia de desenvolvimento
regional sustentável, por meio da qual se respeita o ambiente e a
vocação local e se agrega conhecimento e, principalmente, trabalho e
renda.

Aqui, em Minas Gerais, o Banco do Brasil possui cerca de 500
agências, 9 mil funcionários e um valor de R$16.000.000.000,00
aplicados. Esse é o Banco que mais investe na agricultura e na
indústria mineira. Esse é o Banco que foi escolhido e, com muita
honra, conseguiu ser o Banco dos mineiros recentemente, num ato de
coragem tanto dos nossos dirigentes do Executivo quanto dos nossos
parlamentares desta Casa, aos quais, de público, mais uma vez,
gostaria de agradecer. Passamos a ser o Banco que administra a
conta dos servidores do Estado de Minas Gerais, e o que há de mais
precioso na administração de um Estado é o seu corpo funcional. Foi-
nos dada a grande responsabilidade de administrar para esses
servidores. Este é o Banco do Brasil. Neste momento, em nome do
Conselho Diretor do Banco, em nome particular do Presidente Lima
Neto, que não pôde estar presente em razão de outra agenda, mas
que manda seu abraço e seu agradecimento ao Parlamento mineiro,
gostaria muito de, sinceramente, também em nome de todos os
colegas, agradecer ao povo mineiro, que esta Casa tão bem
representa, que tão bem nos aceita e nos acolhe neste Estado.

Eu, particularmente, tenho uma distinção especial, porque fui
Superintendente do Banco do Brasil apenas por dois anos e meio em
Minas Gerais, onde tenho profundas raízes. Digo que foram dois anos
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e meio, mas muito mais saudades do Estado. Agradeço à Assembléia
Legislativa. Agradeço ao povo mineiro. Agradeço por esta
homenagem e por este momento de distinção ao nosso Banco do
Brasil. Muito obrigado aos senhores.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a assistir à apresentação do

Coral da Associação Atlética do Banco do Brasil de Belo Horizonte -
AABB Belo Horizonte -, que, sob a regência da maestrina Adma Silva,
apresentará as músicas “Tem Gato na Tuba”, de João de Barro e
Alberto Ribeiro, “Samba de Verão”, de Marcos Valle e Paulo Sérgio
Valle, e “Berimbau”, de Vinicius de Moraes e Baden Powell.

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

Prezado e amigo Milton Luciano dos Santos; eminente
Desembargador Valdez Leite Machado, que muito nos honra com a
sua presença; Antônio Maluf; João Marcos Caixeta Franco; Amauri
Sebastião Niehues; colega Deputado e amigo Délio Malheiros,
Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor desta Casa; e
irmão de Adilson Malheiros, Gerente do Banco do Brasil da Agência
Centro de Belo Horizonte.

Com muita alegria, saúdo o amigo sempre iluminado Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que, aprovado por
unanimidade pelos Deputados, deu origem a esta justa homenagem.
Parabéns por sua brilhante iniciativa. Cumprimento as demais
autoridades já nominadas, a imprensa, os funcionários da Casa, os
telespectadores que nos acompanham pela TV Assembléia e o
brilhante Coral do Banco do Brasil.

Senhoras e senhores, ao completar seu bicentenário, o Banco do
Brasil desfruta a firme posição de maior instituição financeira nacional,
com um histórico que se confunde com a própria trajetória econômica
e social do país. Fruto da vinda da família real portuguesa para o Rio
de Janeiro, sua criação respondeu à necessidade de uma instituição
que fosse responsável pela regulação e pela supervisão de nosso
sistema financeiro. No entanto, com o retorno de D. João VI a
Portugal, o Banco experimentou sua primeira crise, que levaria a seu
fechamento em 1829, sendo recriado já no reinado de D. Pedro II, em
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1853. Desde então, vem financiando nosso desenvolvimento,
sobretudo liberando créditos para a agricultura, riqueza e principal
sustento do Império e da Primeira República.

Também nossa industrialização, ao longo do século passado, teve a
importante participação do Banco do Brasil, ao mesmo tempo em que
suas agências se espalhavam por praticamente todo o nosso território.
Como Banco estatal, consegue atuar e alocar recursos onde as
instituições privadas relutam em estar presentes. Superando crises,
como os efeitos do Plano Collor, que trouxe prejuízos e retração à
instituição, o Banco do Brasil pode se orgulhar de seus mais de 40
milhões de clientes - dado atualizado por Milton Luciano. No presente
e já pensando no futuro, mostra-se um importante agente cultural e do
desenvolvimento sustentável, contribuindo para uma melhor qualidade
de vida das novas gerações. Empresa de vanguarda na atuação
cultural, é responsável pelos Centros Culturais de Brasília, do Rio de
Janeiro e de São Paulo, referências na agenda artística nacional, com
o Circuito Cultural, projeto itinerante que percorre todo o País, sempre
com ênfase na qualidade e nas expressões da arte local. Minas
Gerais aguarda o Centro Cultural Banco do Brasil em Belo Horizonte,
como espaço público de excelência e de atração para o futuro Circuito
Cultural Praça da Liberdade, patrimônio arquitetônico e urbanístico de
Belo Horizonte.

O empenho com a sustentabilidade faz-se presente em sua franca
adesão à Agenda 21, com o compromisso com o equilíbrio ambiental,
a justiça social e a eficiência econômica. Além de práticas
administrativas com responsabilidade socioambiental, o Banco do
Brasil vem intensificando a democratização do crédito.

São, portanto, dois séculos de consolidação de uma grande
confiança de seus clientes que estamos comemorando. É necessário
ressaltar a grande dedicação de seus funcionários em todos os níveis,
fator imprescindível para a posição de permanente vanguarda e
liderança do primeiro banco brasileiro. Os próximos 200 anos haverão
de dar continuidade a todas essas conquistas, fadadas a novos
marcos e estratégias que deverão fortalecer essa verdadeira relação
de amor entre os brasileiros e a mais verde-amarela de suas
instituições financeiras: o Banco do Brasil. Parabéns por seus 200
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anos! 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 terça-feira, dia 14, às 20 horas,
nos termos do edital de convocação, e para a ordinária na mesma
data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição do dia 14/10/2008.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/10/2008
Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Eros Biondini, Carlin Moura e Gustavo Valadares,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 assuntos de
interesse da Comissão e a discutir e votar proposições desta e
comunica o recebimento de ofício da Sra. Renata Vilhena, Secretária
de Planejamento e Gestão, encaminhando nota técnica em resposta a
requerimento desta Comissão referente ao reenquadramento no cargo
de Agente de Segurança Penitenciário; e da seguinte
correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” em 19/9/2008:
ofícios dos Srs. José Élcio Monteze, Diretor-Geral do DER-MG, e
Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça do Estado. 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 André
Quintão (5), em que solicita seja recebido nesta reunião um grupo de
jovens de várias regiões do Estado para apresentar propostas para o
Plano Estadual da Juventude; seja realizada reunião conjunta com a
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Comissão de Saúde a fim de discutir, em audiência pública, o
reaparecimento e a disseminação da doença de Chagas em Minas
Gerais, notadamente nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e na
região Norte; seja encaminhado à Secretária de Educação ofício da
Sra. Maristella da Rocha Silva no qual questiona aspectos da Lei nº
17.006, de 2007, em especial o que se refere à extensão de reajuste
salarial aos Assistentes Técnicos da Educação Básica em exercício
nas escolas estaduais; seja solicitado ao Governador do Estado, ao
Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do
DER-MG que determinem seja estudada a possibilidade da concessão
de isenções ou reduções no pagamento do pedágio na Rodovia MG-
050, em Itaúna; e seja solicitado ao Governador do Estado e às
Secretárias de Educação e de Planejamento e Gestão que
determinem seja estudada a situação funcional dos Auxiliares de
Educação Básica efetivados recentemente e lotados na Escola
Estadual Manoel Dias Correia, em Itatiaiuçu; e Carlin Moura, em que
solicita seja realizada reunião para discutir, em audiência pública, a
situação da Escola de Samba Cidade Jardim, que foi despejada de
sua sede. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de outubro de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini.

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

2.570/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Juninho Araújo, o projeto de lei em epígrafe

tem por escopo instituir o Dia do Homem do Campo.
A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/6/2008 e,

em seguida, distribuída a este órgão colegiado, a fim de ser apreciada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e 102, III, “a”, do
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Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.570/2008 tem como finalidade instituir o dia 12
de janeiro como Dia do Homem do Campo.

As datas comemorativas são fundamentais na concepção de um
calendário promocional, pois ao se destacar um dia ou semana
pertinente a determinado tema cria-se a oportunidade de integração
dos segmentos a ele relacionados e incentiva-se sua valorização. Há
várias datas comemoradas internacional e nacionalmente, em que
tradicionalmente são realizados eventos comemorativos e educativos.

Com relação às pessoas que trabalham no meio rural, o
ordenamento mineiro possui três diferentes normas destacando dias
específicos em sua homenagem.

A Lei nº 3.341, de 1964, institui o dia 21 de setembro como Dia do
Agricultor, indica a Secretaria de Estado da Agricultura como
responsável pela organização de festividades, inclusive exposições,
com distribuição de sementes, e palestras sobre a agricultura e suas
vantagens para a comunidade; estabelece que a Secretaria de Estado
da Educação deve participar da comemoração, elaborando programas
que permitam aos alunos compreender a agricultura como
necessidade social; e determina que, durante os eventos, será
plantada uma árvore como símbolo do Dia.

A Lei nº 4.662, de 1967, institui o Dia da Lavoura, a ser comemorado
em 9 de junho, quando a Secretaria de Estado da Agricultura deve
promover comemorações, de preferência em colaboração com
associações rurais e entidades obreiras e patronais, nas quais devem
ser incluídas as unidades oficiais de ensino primário, médio e superior
do Estado, realçando o valor comunitário do trabalho agropecuário.

Por fim, a Lei nº 17.346, de 2008, institui o dia 7 de julho como Dia
do Produtor Rural, ocasião em que serão desenvolvidas,
especialmente nas escolas públicas, palestras, debates e seminários,
entre outros eventos voltados à valorização desse segmento.

Assim sendo, a pretensão de se criar uma data dedicada ao homem
do campo já se encontra acolhida pelo ordenamento jurídico mineiro
e, portanto, não há necessidade da edição de nova lei para a
manifestação do respeito e reconhecimento da sociedade pelas
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pessoas que trabalham no cultivo da terra e na produção de
alimentos.

Em decorrência dessas considerações, o projeto de lei em análise
em nada inova o ordenamento mineiro, padecendo do vício de
antijuridicidade.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.570/2008.
Sala das Comissões, 14 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente, Sebastião Costa, relator - Sargento

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

2.646/2008
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

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

objetiva declarar de utilidade pública o Centro Cultural de Capoeira
Águia Branca, com sede no Município de Uberaba.

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, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.646/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Centro Cultural de Capoeira Águia Branca, com sede no Município
de Uberaba, que possui como finalidade precípua a difusão de
atividades sociais, cívicas, culturais e desportivas.

É relevante mencionar que a referida entidade prioriza a prática do
esporte, principalmente a capoeira, podendo ainda competir em outras
modalidades esportivas amadoristas especializadas, inclusive o
futebol masculino e feminino, basquete, vôlei, handebol, futsal e
atletismo.

Dessa maneira, incentiva as pessoas, através do esporte e da
cultura, a se tornarem agentes de sua própria transformação e
colaboradores na construção de uma sociedade justa e solidária.
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Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 2.646/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 14 de outubro de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 28/2007

Comissão Especial
Relatório

De autoria de um terço dos membros da Assembléia Legislativa e
tendo como primeiro signatário o Deputado Elmiro Nascimento, a
Proposta de Emenda à Constituição em epígrafe visa a alterar o art.
21 da Constituição do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 26/5/2007, a matéria foi
encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer, nos
termos da alínea “a” do inciso I do art. 111 combinado com o art. 188
do Regimento Interno.

Fundamentação
A Proposta de Emenda à Constituição do Estado visa a acrescentar

o § 5º ao art. 21 da Constituição do Estado, estabelecendo que “o
aprovado em concurso público tem direito à nomeação para o cargo
respectivo dentro do número de vagas e no prazo de validade do
concurso apontados no edital”.

O inciso II do art. 37 da Constituição da República exige concurso
público para a investidura em cargo ou emprego público, ressalvadas
as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração. Nos termos desse dispositivo, os cargos
efetivos somente serão providos se houver prévia aprovação em
concurso, que na dicção de José dos Santos Carvalho Filho “é o
procedimento administrativo que tem por fim aferir as aptidões
pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de
cargos e funções públicas” (“Manual de Direito Administrativo”, 16.
ed., “Lumen Juris”, p.525). Esse processo seletivo, que se inicia com a
publicação do edital e termina com a nomeação e a posse dos
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candidatos aprovados, baseia-se em três postulados fundamentais,
segundo o entendimento do eminente administrativista supracitado: “O
primeiro é o princípio da igualdade, pelo qual se permite que todos os
interessados em ingressar no serviço público disputem a vaga em
condições idênticas para todos. Depois, o princípio da moralidade
administrativa, indicativo de que o concurso veda favorecimentos e
perseguições pessoais, bem como situações de nepotismo, em ordem
a demonstrar que o real escopo da administração é o de selecionar os
melhores candidatos. Por fim, o princípio da competição, que significa
que os candidato participam de um certame, procurando alçar-se a
classificação que os coloque em condições de ingressar no serviço
público” (Op. cit., p. 526).

O inciso III do art. 37 estabelece como regra que “o prazo de
validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma
vez, por igual período”. Por conseguinte, o inciso IV do mesmo artigo
estabelece que “durante o prazo improrrogável previsto no edital de
convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de
provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos
concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira”.

Não obstante a relevância da interpretação conjugada dos incisos III
e IV do art. 37, significando que o direito do candidato de ser
convocado só perdura dentro do prazo de validade do concurso e de
sua prorrogação, faz-se mister observar o alcance do comando
inscrito no mencionado inciso IV.

Com efeito, a exegese do inciso IV do art. 37 é no sentido de que o
candidato tem direito líquido e certo à nomeação se porventura se
realiza novo concurso dentro do prazo de validade do anterior, porque
a abertura de novo concurso demonstra a existência de vagas e a
necessidade do serviço.

Nesse sentido, a jurisprudência predominante reconhecia que o
candidato aprovado em concurso público não tinha direito subjetivo à
nomeação, pois encontrava-se em uma situação de mera expectativa
de direito. Essa tese fora fundamentada no clássico poder
discricionário da administração, cuja prerrogativa para decidir sobre a
conveniência e a oportunidade de proceder-se à nomeação dos
candidatos aprovados era habitualmente associada ao poder público.
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Entretanto, o Supremo Tribunal Federal vem modificando sua
jurisprudência tradicional, reconhecendo que o candidato aprovado
em concurso público tem direito subjetivo à nomeação, sobretudo com
fundamento no respeito às regras do edital, que vinculam tanto a
administração quanto os administrados.

No julgamento do recurso em Mandado de Segurança nº 23.657-DF,
em que atuou como relator o Ministro Marco Aurélio, o Pretório
Excelso firmou o seguinte posicionamento:

“Concurso Público - edital - parâmetros - observância bilateral. A
ordem natural das coisas, a postura sempre aguardada do cidadão e
da administração pública e a preocupação insuplantável com a
dignidade do homem impõem o respeito aos parâmetros do edital do
concurso.

Concurso público - edital - vagas - preenchimento. O anúncio de
vagas no edital de concurso gera o direito subjetivo dos candidatos
classificados à passagem para a fase subseqüente e, alfim, dos
aprovados, à nomeação. Precedente: Recurso Extraordinário nº
192.568-0-PI, Segunda Turma, com acórdão publicado no “Diário da
Justiça” de 13 de setembro de 1996.”.

Em recente decisão que negou provimento ao Recurso
Extraordinário nº 227480/RJ, datada de 16/9/2008, o Supremo
Tribunal Federal reconheceu o direito subjetivo à nomeação dentro do
número de vagas, no sentido de que se o Estado anuncia em edital de
concurso público a existência de vagas, ele se obriga ao seu
provimento, se houver candidato aprovado (grifo nosso).

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se
firmando no sentido de que “o candidato aprovado em concurso
público, dentro do número de vagas previstas em edital, possui direito
líquido e certo à nomeação, e, não mera expectativa de direito”. “A
partir da veiculação, pelo instrumento convocatório, da necessidade
de a administração prover determinado número de vagas, a
nomeação e posse, que seriam, a princípio, atos discricionários, de
acordo com a necessidade do serviço público, tornam-se vinculados,
gerando, em contrapartida, direito subjetivo para o candidato aprovado
dentro do número de vagas previstas no edital” (Recurso em mandado
de segurança nº 22.597 – MG).
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Com efeito, é sabido que o regime jurídico-administrativo assegura à
administração um conjunto de prerrogativas, entre as quais se destaca
o poder discricionário. Este consiste em uma margem de liberdade
para a prática do ato, segundo critérios de conveniência e
oportunidade, mas atendo-se aos limites traçados pelo legislador. O
exercício da competência discricionária pressupõe respeito à ordem
jurídica, embora o agente disponha de certa liberdade de opção para
melhor concretizar a vontade abstrata da norma. Assim, existe a
liberalidade de arregimentar pessoal, de acordo com a conveniência e
necessidade do serviço, mediante a realização da seleção isonômica,
que é a regra do concurso público, por exigência constitucional.

Entretanto, existe também o chamado poder vinculado, hipótese na
qual a lei antecipadamente determina o comportamento da autoridade
administrativa, não lhe restando alternativa para prática do ato em
razão do caso concreto, uma vez que o legislador prevê o único
comportamento a ser adotado para atender ao interesse público.

Se a discricionariedade da administração pode ser restringida sem
comprometer o interesse público, quem ganha é o administrado, pois
a possibilidade de ocorrer abuso de poder ou desvio de finalidade é
menor.

Entendemos que as decisões dos órgãos de cúpula do Judiciário
brasileiro são dignas dos maiores elogios, pois restringem a
discricionariedade administrativa do poder público e protegem o
cidadão contra eventuais abusos por ele cometidos. Com efeito, se
existem cargos vagos e a administração decide pela realização do
concurso público, o mínimo que se pode esperar de tal procedimento
é o respeito às normas do instrumento convocatório e a conseqüente
nomeação dos aprovados no certame. O agente do poder público
deve agir com base no princípio da boa-fé, e as decisões por ele
tomadas devem ser precedidas de planejamento.

Ademais, não se pode desconsiderar que o candidato, muitas vezes,
deixa o emprego para se dedicar exclusivamente aos estudos,
arcando a família com os custos desse investimento, de maneira que
o Estado não pode simplesmente anunciar no edital que o concurso é
para o preenchimento de um determinado número de vagas e, depois,
se omitir ao não proceder à nomeação e posse do aprovado, sob pena
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de desrespeitar um princípio fundamental consagrado na Lei Maior,
que é a dignidade da pessoa humana.

Nos termos do art. 1º da Constituição Federal, a República
Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e
tem como um dos seus fundamentos a dignidade da pessoa humana.
Veja-se, a propósito, o que afirma José Afonso da Silva ao discorrer
sobre a questão: “Aliás, Kant já afirmava que a autonomia (liberdade)
é o princípio da dignidade da natureza humana e de toda natureza
racional, considerada por ele um valor incondicionado, incomparável,
que traduz a palavra ‘respeito’, única que fornece a expressão
conveniente da estima que um ser racional deve fazer da dignidade”
(“Comentário Contextual à Constituição”, 2. ed., Malheiros Editores, p.
39).

Pelo exposto, consideramos justa e oportuna a medida
consubstanciada na proposição em análise.

No entanto, apresentamos na conclusão o Substitutivo nº 1, no
intuito de aprimorar a redação do dispositivo e tornar mais preciso o
comando normativo, notadamente quanto à referência expressa no
texto constitucional às entidades da administração indireta de
qualquer dos Poderes do Estado, uma vez que o princípio do
concurso público também vincula tais entidades, inclusive as
empresas estatais, que têm personalidade jurídica de direito privado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição nº 28/2007 na forma do seguinte Substitutivo
nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescenta parágrafo ao art. 21 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O art. 21 da Constituição do Estado fica acrescido do

seguinte § 5º:
“Art. 21 - (...)
§ 5º - O candidato aprovado em concurso público realizado por

órgão ou entidade da administração direta e indireta de qualquer dos
Poderes do Estado tem direito subjetivo à nomeação, respeitado o
número de vagas previsto no edital, o prazo de validade do concurso e



363

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

publicação.
Sala das Comissões, 14 de outubro de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - André Quintão, relator - Elmiro

Nascimento.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.643/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.643/2008, de autoria do Deput ado Eros
Biondini, que declara de utilidade pública a Associação Madre Paulina
de Apoio aos Cancerosos, com sede no Município de Teixeiras, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.643/2008
Declara de utilidade pública a Associação Madre Paulina de Apoio

aos Cancerosos, com sede no Município de Teixeiras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Madre

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

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.656/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.656/2008, de autoria do Deput ado Alberto
Pinto Coelho, que declara de utilidade pública a Associação Mão
Amiga, com sede no Município de Formiga, 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° 2.656/2008
Declara de utilidade pública a Associação Mão Amiga, com sede no

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

Amiga, com sede no Município de Formiga.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/10/2008
Presidência dos Deputados José Henrique e Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Propostas de Ação Legislativa
nºs 572 a 587/2008 - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.821 a 2.826/2008
- Requerimentos nºs 2.939 a 2.942/2008 - Requerimentos dos
Deputados Padre João e Vanderlei Jangrossi - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Carlos Pimenta e Braulio Braz -
Oradores Inscritos: Discursos do Deputado Antônio Júlio, da Deputada
Maria Lúcia Mendonça e dos Deputados André Quintão, Paulo
Guedes e Adalclever Lopes - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Votação de Requerimentos:
Requerimento do Deputado Vanderlei Jangrossi; aprovação -
Requerimento do Deputado Paulo Guedes; deferimento; discurso do
Deputado Carlin Moura - Discurso do Deputado Adalclever Lopes -
Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do
Deputado Domingos Sávio - Requerimento do Deputado Almir Paraca;
deferimento; discurso do Deputado Almir Paraca - 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 - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros
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Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo
Aloise - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda
- Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

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 Eros Biondini, 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:

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 572/2008
Implantação do ECA como matéria obrigatória, inicialmente nas

faculdades que oferecem curso de Direito e, posteriormente, nos
cursos relacionados à educação, buscando-se a atualização dos
profissionais das áreas. (Aprovada no evento Parlamento Jovem
2008.)

À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 573/2008

Divulgação do ECA por meio de cartilhas ou oficinas em escolas,
locais públicos, igrejas, etc., utilizando-se, quando possível,
campanhas de arrecadação - Natal sem Fome, Campanha do
Agasalho – como meio alternativo de divulgação. (Aprovada no evento
Parlamento Jovem 2008.)

À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 574/2008
Criação de ouvidorias da juventude, para controlar a aplicabilidade

das leis já existentes relacionadas à juventude - (ECA) -, nas áreas
educacional, profissional e de segurança pública, o que funcionará
como uma porta aberta para a cidadania. (Aprovada no evento
Parlamento Jovem 2008.)

À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 575/2008

Criação de projetos culturais, profissionalizantes e esportivos, que
incluam oficinas profissionalizantes de arte e palestras educativas,
aproveitando-se o espaço das quadras e dos centros culturais das
escolas estaduais - ou destinação de verbas para a criação desses
espaços nas escolas em que eles não existem -, com a finalidade de
promoção e fomento cultural para todos os jovens, mas principalmente
para atendimento àqueles que possuem como único ponto de
encontro o ambiente escolar, priorizando-se as famílias das crianças e
adolescentes atendidos nas atividades; realização de pesquisa prévia
para verificar a necessidade e o interesse de cada escola na
implementação do projeto e criação de uma rede estadual de
recrutamento de voluntários e profissionais, como pedagogos,
assistentes sociais e professores de teatro e música, para trabalhar
em tais projetos. (Aprovada no evento Parlamento Jovem 2008.)

À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 576/2008

Garantia de ampliação do investimento em atividades
sociopedagógicas dos centros de internação, com vistas à
reintegração efetiva do adolescente infrator na sociedade, e
fiscalização da aplicação do investimento em tais atividades.
(Aprovada no evento Parlamento Jovem 2008.)

À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 577/2008

Ampliação do programa Poupança Jovem para todos os alunos de
ensino médio, com o objetivo de reduzir a evasão escolar e a
conseqüente exposição do jovem à criminalidade, com recomendação
do Estado aos Municípios para que adotem programa semelhante.
(Aprovada no evento Parlamento Jovem 2008.)
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À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 578/2008

Implantação e implementação, nas escolas de ensino fundamental e
médio do Estado, de equipes psiopedagógicas e psicossociais que
façam um trabalho em rede formal e rede comunitária, em parceria
com outras instituições sempre que se fizer necessário, como o
Conselho Tutelar de Direitos, para melhor atender e acompanhar
crianças, adolescentes e jovens em situação de risco ou vítimas de
violência, formando, assim, jovens mais protagonistas de uma
sociedade cidadã. (Aprovada no evento Parlamento Jovem 2008.)

À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 579/2008

Incentivo, por parte do governo, à denúncia de atos de violência e de
abuso de autoridade e de poder cometidos por policiais civis e
militares contra a população, principalmente nas áreas de risco, e
maior rigor na punição de tais atos. (Aprovada no evento Parlamento
Jovem 2008.)

À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 580/2008

Criação, pelo governo, de política de apoio financeiro aos centros e
casas de recuperação de jovens e adolescentes dependentes
químicos, e criação de centros estaduais de recuperação. (Aprovada
no evento Parlamento Jovem 2008.)

À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 581/2008

Aprovação, pela Assembléia Legislativa, de piso salarial para os
professores das escolas públicas compatível com o piso salarial das
escolas particulares, para que as escolas públicas tenham professores
qualificados e de dedicação exclusiva. (Aprovada no evento
Parlamento Jovem 2008.)

À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 582/2008

Incorporação ou reforço, nas escolas estaduais de ensino médio, de
matérias cujo conteúdo é exigido pelo mercado de trabalho, como
redação, capacidade de expressão e matérias vinculadas à
informática. (Aprovada no evento Parlamento Jovem 2008.)
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À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 583/2008

Criação, pelo governo estadual, de agência de estágios (para jovens
de 14 a 16 anos) e empregos (para jovens de 17 a 24 anos), bem
como de parcerias com a iniciativa privada, mediante incentivo fiscal,
visando à formação técnica e à inserção, no mercado de trabalho, de
jovens recém-formados no ensino médio, facilitando-se a garantia do
primeiro emprego. (Aprovada no evento Parlamento Jovem 2008.)

À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 584/2008

Integração entre as escolas e as agências de emprego, visando a
um melhor aproveitamento do potencial profissional dos alunos,
mediante análise de suas notas e avaliação das matérias pelas quais
demonstrem maior interesse. (Aprovada no evento Parlamento Jovem
2008.)

À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2008

Formação, pelo Estado, de um banco de dados específico para
jovens, disponível para consulta pessoal e via internet, que, além de
trazer informação cultural e promover a integração dos jovens em todo
o Estado, possibilite a pesquisa sobre oportunidade de emprego e
cursos de formação profissional. (Aprovada no evento Parlamento
Jovem 2008.)

À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 586/2008

Incentivo fiscal a clubes particulares que cedam espaço físico para a
realização de atividades de dança, esporte, trabalhos artísticos, etc.
promovidos pelo Estado. (Aprovada no evento Parlamento Jovem
2008.)

À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 587/2008

Que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais atue junto
ao Poder Executivo para que este ofereça mais incentivos financeiros
à Escola Estadual São Rafael, visto que tal estabelecimento corre
risco de fechamento por falta de recursos, e divulgue o importante
trabalho realizado por esta escola. (Aprovada no evento Parlamento
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Jovem 2008.)
À Comissão de Participação Popular.

OFÍCIOS
Dos Srs. Delmival de Almeida Campos, Presidente do 2º Grupo de

Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça, e Hélcio Valentim,
Presidente da sessão realizada em 2/9/2008 pela 5ª Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça, dando ciência a esta Casa de votos de
congratulações com os Srs. Alberto Pinto Coelho, Presidente desta
Assembléia; Danilo de Castro, Secretário de Governo, e Álvaro
Augusto Teixeira da Costa, Presidente da Comissão Executiva dos
Diários e Emissoras Associados, os quais foram formulados pelos
referidos órgãos em face do recebimento, pelas mencionadas
personalidades, do Colar do Mérito Judiciário.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
encaminhando pareceres relativos aos Projetos de Lei nºs 1, 1.230,
1.260, 1.284, 1.343, 1.452, 1.556, 1.621, 1.759, 1.784, 1.856 e
1.872/2007 e 2.480/2008, em atenção a pedidos da Comissão de
Justiça. (- Anexem-se o ofício e os pareceres aos respectivos projetos
de lei.)

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 2.821/2008
Dá a denominação de Promotor de Justiça João Cunha Ortiga a

próprio estadual destinado ao Ministério Público do Estado, no
Município de São Francisco.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Promotor de Justiça João Cunha Ortiga o

edifício destinado ao Ministério Público do Estado, localizado na
Avenida Juscelino, nº 737, Bairro Centro, no Município de São
Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de outubro de 2008.
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Ana Maria Resende
Justificação: O projeto de lei em tela tem como finalidade dar a

denominação de Promotor de Justiça João Cunha Ortiga ao edifício
do Ministério Público localizado no Município de São Francisco,
homenageando um dos filhos mais ilustres da cidade, que iniciou sua
vida profissional como membro do Ministério Público e tornou-se um
dos brilhantes homens públicos de Minas Gerais, atuando em várias
comarcas do Norte.

João Cunha Ortiga nasceu na cidade de São Francisco, em 1930, e
faleceu em 1984. Seus laços com a terra natal foram muito sólidos em
toda a sua vida.

Em 27/2/65, formou-se bacharel em Direito pela UFMG. Em seguida
se casou e constituiu família em São Francisco.

Demonstrou, em seus 15 anos de promotoria, que a justiça
precisava ser exercida diuturnamente, nos pequenos gestos. O senso
de justiça sempre permeou em suas ações. Em sua brilhante
trajetória, pontuou seu trabalho, principalmente, na luta aos mais
necessitados.

Diante dessas considerações, conto com o apoio dos nobres
Deputados para que seu nome e memória sejam preservados por
meio da homenagem que se lhe pretende prestar neste projeto de lei.

- 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 2.822/2008
Declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente São Camilo -

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

São Camilo – SBSC -, com sede no Município de Itabirito.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de outubro de 2008.
Jayro Lessa
Justificação: A Sociedade Beneficente São Camilo - SBSC -, com

sede no Município de Itabirito, é sociedade civil sem fins lucrativos, de
cunho assistencial, que desenvolve ações sociais destinadas à



372

comunidade, visando contribuir para a melhoria da sua qualidade de
vida.

Como disposto em seu estatuto social, a SBSC presta serviços de
reconhecido interesse público tanto na área da saúde quanto na da
educação, proporcionando à população de Itabirito consideráveis
níveis de formação e bem-estar.

Ademais, fundada em 17/7/23, a referida entidade cumpre todos os
requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de
utilidade pública.

Por estas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.823/2008
Declara o trecho do Rio Piranga no Município de Ponte Nova como

de preservação permanente.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 5º da Lei nº 15.082, de 2004, fica acrescido do

seguinte inciso:
“Art. 5° - São rios de preservação permanente:
(...)
VI - o Rio Piranga no trecho localizado entre o encontro do Rio

Piranga com o Rio do Carmo e a UHE Brecha, trecho compreendido
entre os Municípios de Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Ponte
Nova e Guaraciaba.”

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de outubro de 2008.
Padre João
Justificação: O trecho do Rio Piranga localizado entre a UHE

Risoleta Neves e a UHE Brecha, que perpassa os Municípios de Rio
Doce, Santa Cruz do Escalvado, Ponte Nova e Guaraciaba, é
considerado uma área prioritária para a conservação da ictiofauna em
Minas Gerais e é um dos últimos trechos de refúgio da espécie
surubim do Rio Doce, peixe ameaçado de extinção.

Esse trecho do rio é também uma área usada para lazer dos
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habitantes dos Municípios citados como pesca e descida em suas
corredeiras. Essa característica ajuda na autodepuração dos esgotos
ainda lançados no Rio Piranga, razão pela qual deve ser mantida em
sua forma natural.

Nesse trecho encontram-se áreas verdes intactas bem como com
valor cênico e com alto potencial turístico, como a Ilha das Garças, o
encontro do Rio Piranga com o Rio do Carmo e as corredeiras
existentes acima do Município de Ponte Nova. A preservação deste
trecho do rio é medida que se impõe para as presentes e futuras
gerações. Com este projeto busca-se implementar a Convenção da
Biodiversidade, da qual o Brasil é signatário:

“Convenção sobre Diversidade Biológica
Artigo 8

Conservação “In-Situ”
Cada parte contratante deve, na medida do possível e conforme o

caso:
a) estabelecer um sistema de áreas protegidas ou áreas onde

medidas especiais precisem ser tomadas para conservar a
diversidade biológica;

b) desenvolver, se necessário, diretrizes para a seleção,
estabelecimento e administração de áreas protegidas ou áreas onde
medidas especiais precisem ser tomadas para conservar a
diversidade biológica;

c) regulamentar ou administrar recursos biológicos importantes para
a conservação da diversidade biológica, dentro ou fora de áreas
protegidas, a fim de assegurar sua conservação e utilização
sustentável;

d) promover a proteção de ecossistemas, hábitats naturais e
manutenção de populações viáveis de espécies em seu meio natural;

e) promover o desenvolvimento sustentável e ambientalmente sadio
em áreas adjacentes às áreas protegidas a fim de reforçar a proteção
dessas áreas;

(...)
i) procurar proporcionar as condições necessárias para

compatibilizar as utilizações atuais com a conservação da diversidade
biológica e a utilização sustentável de seus componentes;
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(...)
l) quando se verifique um sensível efeito negativo à diversidade

biológica, em conformidade com o artigo 7, regulamentar ou
administrar os processos e as categorias de atividades em causa; e”

O hábitat da fauna de peixes neste trecho do rio encontra ameaçado
pela construção de uma grande hidrelétrica (UHE Baú I) e mais 4
Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH Pontal, PCH Nova Brito, PCH
Bom Retiro, PCH Cantagalo e PCH Jurumirim). Considerando que o
trecho do Rio Piranga representa o último hábitat do surubim do Rio
Doce, espécie ameaçada de extinção conforme lista oficial do
Ministério do Meio Ambiente, é evidente que os custos sociais e
ambientais superam os benefícios advindos da exploração de
hidroelétricas.

Vale citar que o trecho do Rio Piranga localizado no Município de
Ponte Nova é hoje Monumento Natural, integrante do patrimônio
paisagístico e turístico deste Município, conforme a Lei Municipal nº
3.225, de 2008.

Este projeto pretende contribuir para a preservação de áreas com
importância ambiental no Estado para as gerações presentes e
futuras.

- 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 2.824/2008
Dispõe sobre a criação do Memorial dos Povos Indígenas em Minas

Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o Memorial dos Povos Indígenas em Minas

Gerais, que se destina à pesquisa, recuperação, catalogação, registro,
guarda e exposição de materiais de qualquer natureza que se refiram
ou se vinculem ao esforço dos povos indígenas de preservação de
sua memória e do patrimônio material e imaterial.

Art. 2º - Integram o Memorial de que trata esta lei documentos e
demais registros textuais, iconográficos, fotográficos, áudio-visuais,
relatos orais gravados e matérias de qualquer natureza, relacionados
à história e à memória dos povos indígenas em Minas Gerais.
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Art. 3º - Compete à Universidade Estadual de Montes Claros –
Unimontes:

I - promover e divulgar o Memorial dos Povos Indígenas;
II - estabelecer parcerias com as demais instituições de ensino

superior públicas ou privadas, instaladas no Estado, visando incentivar
o ensino, a pesquisa e a extensão em relação à história e a memória
dos povos indígenas de Minas Gerais;

III - exercer a guarda permanente do acervo do Memorial dos Povos
Indígenas de Minas Gerais;

IV - manter cadastro centralizado e atualizado do acervo;
V - garantir o acesso do público ao acervo para consulta.
Art. 4º - É assegurado a todos os cidadãos a consulta ao acervo sob

a guarda do Memorial.
Art. 5º - Fica declarada como sede simbólica do Memorial dos Povos

Indígenas de Minas Gerais o Município de São João das Missões.
Parágrafo único - Será realizado anualmente evento alusivo à

história e à memória dos povos indígenas no Município de São João
das Missões, que sedia a maior reserva indígena do Estado.

Art. 6º - Para a elaboração do projeto do Memorial de que trata esta
lei, será constituída comissão de trabalho composta por
representantes dos seguintes órgãos e entidades, nomeados pelo
Governador do Estado:

I - um representante da Secretaria de Estado de Cultura;
II - um representante da Secretaria de Estado da Educação;
III - um representante da Secretaria de Estado da Ciência e

Tecnologia;
IV - um representante da Unimontes;
V - três representantes dos povos indígenas de Minas Gerais;
VI - dois representantes de entidades da sociedade civil com notória

atividade no campo da defesa dos direitos dos povos indígenas.
Parágrafo único - A comissão mencionada no "caput" deste artigo

terá o prazo de noventa dias contado da data de publicação desta lei
para a elaboração do projeto do Memorial.

Art. 7º - As despesas decorrentes da aplicação do disposto nesta lei
correrão à custa de dotações consignadas para este fim no orçamento
da Unimontes.
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Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de outubro de 2008.
Paulo Guedes
Justificação: Destina-se este projeto à criação de um Memorial dos

Povos Indígenas de Minas Gerais. Os cerca de 14.500 índios
distribuídos nas dez etnias que vivem no Estado, a saber, Pataxó,
Krenak, Xakriabá, Maxakali, Pankararu, Aranã, Xukuru-Kariri, Pataxó
HãHãHãe, Mukurin, Kaxixó , remanescentes das tribos que aqui
viviam antes da conquista do território mineiro, devem ter reconhecido
o seu direito à memória e valorizado o seu patrimônio material e
imaterial. Visando apoiar e estimular iniciativas que buscam valorizar a
memória dos povos indígenas e o fortalecimento das suas
organizações, o projeto contribuirá para a ampliação das parcerias
para formulação e implementação de políticas públicas dirigidas a
estas comunidades.

As universidades têm se mobilizado com esse objetivo, contribuindo
com os levantamentos e estudos das línguas indígenas, com
subsídios aos projetos de educação escolar indígena e demais
estudos na área do etnoconhecimento. Dessa forma, a parceria com a
Unimontes, enquanto entidade de ensino superior que obrigará o
acervo que deve compor o Memorial, é de fundamental importância,
pois significará a possibilidade de integrar ensino, pesquisa e
extensão em um projeto de amplo alcance cultural e social,
envolvendo a sociedade civil. Quando falamos em sociedade civil
mobilizada pela questão indígena, referimo-nos às inumeras
organizações não-governamentais de apoio ao índio, que resgatam o
trabalho de recuperação da identidade étnica dos povos indígenas.

Preservar a memória e produzir conhecimento significa na prática
um exercício de respeito e de reconhecimento do valor dessas
comunidades e de sua importância para a história mineira. Assim peço
aos nobres pares o apoio para este projeto em tela.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.825/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Voluntários
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Muzambinhenses no Combate ao Câncer - AVMCC -, com sede nesse
Município.

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

Voluntários Muzambinhenses no Combate ao Câncer - AVMCC -, com
sede no Município de Muzambinho.

Art. 2º - Essa lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de outubro de 2008.
Carlos Mosconi
Justificação: A Associação de Voluntários Muzambinhenses no

Combate ao Câncer – AVMCC -, fundada e denominada no dia
26/7/2005, no Município de Muzambinho, é uma entidade civil de
natureza beneficente e sem fins lucrativos.

A Associação tem como finalidades propiciar à população
esclarecimentos sobre câncer, visando principalmente à prevenção da
doença; promover cursos, palestras simpósios e encontros, visando à
permanente atualização de seus voluntários e de toda a comunidade
no que se refere a conhecimentos sobre o câncer; criar, promover e
disseminar projetos educativos e preventivos do câncer, facilitando o
acesso a todos os interessados; treinar voluntários, visando à
qualificação para desenvolver projetos de esclarecimentos sobre o
câncer junto à comunidade; ser uma instituição aberta a toda a
sociedade no que diz respeito a esclarecimentos sobre o câncer;
promover o bem estar dos pacientes e de suas famílias, prestando-
lhes assistência econômica, moral, social, cultural, educacional, física
e psicológica; tanto integrar-se com os serviços de saúde local,
ambulatorial e hospitalar (atenção secundária e terciária), visando ao
pleno atendimento ao paciente e seus familiares; acompanhar e
avaliar as iniciativas governamentais concernentes ao combate e
prevenção ao câncer; promover, anualmente, campanha de
prevenção do câncer e construir e manter sede social, especialmente
para desenvolver as atividades sociais e inerentes aos objetivos da
entidade.

Visto que desenvolve um importante trabalho de natureza social, é
justa a declaração de sua utilidade pública da referida entidade.
Assim, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta
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proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI Nº 2.826/2008
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública de Muzambinho - Consep -, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário

de Segurança Pública de Muzambinho - Consep -, com sede no
Município de Muzambinho.

Art. 2º - Essa lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de outubro de 2008.
Carlos Mosconi
Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança Pública de

Muzambinho - Consep -, é uma sociedade de caráter filantrópico e
sem fins lucrativos, voltada à defesa preventiva da paz social, e está
em pleno e regular funcionamento desde 6/8/2004.

O Conselho terá como objetivos auxiliar os poderes públicos locais,
regionais e nacionais na formulação das políticas de segurança e
defesa social; mobilizar a comunidade para o exercício da democracia
participativa, opinando e apresentando propostas para aprimoramento
dos sistemas de prevenção da paz coletiva; desenvolver parcerias
com as Polícias Militar, Civil e o Ministério Público da Comarca, bem
como com os poderes e órgãos públicos, para a efetivação de
políticas voltadas ao controle permanente da violência e da
criminalidade, priorizando a prevenção e repressão ao uso e tráfico de
drogas; efetivar medidas de proteção e sócio-educativas a serem
aplicadas às crianças e aos adolescentes infratores, assim como aos
seus pais; assistir à criança, ao adolescente e ao idoso abandonados;
controlar fatores de perturbação do trabalho e do sossego alheio
(carros, bares, casas habitadas, etc.); realizar campanhas para
melhoria da segurança no trânsito; estimular o desenvolvimento
sustentável, conscientizando a sociedade sobre a importância da
preservação do meio ambiente; promover campanhas educativas em
escolas, bairros e comunidades rurais sobre os malefícios da violência
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doméstica e da criminalidade; implantar sistemas de ressocialização
de delinqüentes, tais como hortas comunitárias, oficinas de
artesanato, marcenaria etc; cooperar com o Conselho da Comunidade
na execução das tarefas relacionadas no art. 81 da Lei de Execução
Penal; desenvolver e implementar sistemas de coleta, análise e
utilização de avaliações dos serviços prestados pelas agências, bem
como reclamações e sugestões do público; levar ao conhecimento das
agências policiais locais as reivindicações, anseios e queixas da
comunidade; estimular programas de intercâmbio, treinamento e
capacitação profissional destinados aos policiais que prestam serviço
à comunidade na circunscrição de competência do Conselho e
planejar e executar programas, visando a maior produtividade dos
policiais, reforçando-lhes a auto-estima e contribuindo para diminuir os
índices de criminalidade na região.

Tendo em vista o relevante interesse público envolvido, contamos
com o apoio dos nobres pares para que seja outorgado à entidade o
pretendido título.

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

REQUERIMENTOS
Nº 2.939/2008, do Deputado Braulio Braz, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a Superintendência Regional
de Ensino de Leopoldina pelo excelente desempenho de seus alunos
no Programa de Avaliação de Alfabetização de Minas Gerais - Proalfa
-, em 2008. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.940/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Ministério da Fazenda
pelo transcurso de seu bicentenário.

Nº 2.941/2008, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita
seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Alfredo
José de Campos Melo, ex-Senador. (- Distribuídos à Comissão de
Administração Pública.)

Nº 2.942/2008, da Comissão do Trabalho, em que pede sejam
solicitadas à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em
Minas Gerais - SRTE-MG - providências para a fiscalização da
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empresa Bordados Eletrônicos, de São João Nepomuceno, objeto de
denúncia recebida por essa Comissão.

Do Deputado Padre João e outros em que solicitam seja criada a
Frente Parlamentar em Defesa da Educação no Campo. (- À Mesa da
Assembléia.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado
Vanderlei Jangrossi.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Carlos Pimenta e Braulio Braz.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.
O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, aproveitamos a oportunidade que a primeira parte da
reunião da Assembléia nos oferece para trazer a discussão da eleição
municipal de Belo Horizonte para esta Casa. Nas últimas horas, temo-
nos assustado com a atuação do coordenador que trouxeram da
Câmara Federal, Sr. Virgílio Guimarães, e de outras personalidades
que fugiram do debate político, do debate democrático, e passaram
para agressões.

Ontem o candidato do PMDB, Deputado Leonardo Quintão, foi
participar de um debate de que o candidato do Governador e do
Prefeito não participou, entretanto levou alguns bandidos armados
para agredir o candidato Leonardo Quintão. E essa é a denúncia que
o nosso PMDB, que nós, parlamentares, viemos trazer a esta Casa,
pois a grande imprensa mineira, infelizmente, está impedida de
divulgar esses atos de vandalismo comandados principalmente pelo
Deputado Federal Virgílio Guimarães. Este Deputado deveria
preocupar-se com a sua passagem pela CPI dos Correios, onde ele
apresentou o Sr. Marcos Valério, autor do mensalão. Isso se encontra
aqui, no depoimento da CPI - está aqui para quem quiser ver -, e na
relação da “IstoÉ” da época, ou seja, eles também estavam envolvidos
no mensalão. E ele veio aqui agredir os nossos candidatos. Será que
o Virgílio Guimarães se esqueceu das nossas lutas democráticas?
Será que ele quer usar o mesmo mecanismo que a ditadura usou
quando nós lutamos pela liberdade, pela nossa democracia? E é isso



381

o que estamos denunciando a vocês que se encontram nas galerias, a
vocês, que estão nos ouvindo. A campanha política de Belo Horizonte
está tomando um rumo cujas conseqüências não conhecemos. O
Deputado Leonardo Quintão está procurando levar a campanha de
forma bastante democrática, calma, tranqüila, em cima de debates, de
propostas. E eles estão sabendo que a situação está difícil. O povo
não aceitou a ditadura que quiseram impor ao cidadão de Belo
Horizonte, exigindo dele que votasse no candidato que o Governador
e o Prefeito impuseram. O povo não aceitou, e agora estão partindo
para as agressões. E isso não podemos aceitar, temos de denunciar.
Não é possível essas coisas acontecerem num regime democrático,
nós que lutamos para ter liberdade. Aliás, queremos, e devem estar
nos ouvindo no Palácio da Liberdade, que o Sr. Governador tome
providências, porque isso pode chegar ao Palácio. E temos a certeza
de que o Governador não sabe das ações que estão imprimindo
nessa campanha, em Belo Horizonte. A população da cidade precisa
saber. Vou repetir, e vamos falar aqui diariamente, porque não
podemos admitir que essa campanha tome o rumo que está tomando
nas ruas e no debate. Para vocês que estão nos ouvindo, o nosso
candidato foi a um debate da Band e foi agredido na entrada por
bandidos contratados pelo Sr. Virgílio Guimarães e pelo candidato
Márcio Lacerda. Ontem havia pessoas armadas, bandidos com
mandado de prisão, na porta do Promove. Poxa, será que o Virgílio se
esqueceu das suas origens e do PT, do PT autêntico, do PT que ainda
tem ideologia, porque parte do PT está com a campanha do Leonardo
Quintão? Será que ele esqueceu essa história? Será que ele
esqueceu que vendeu o PT em Brasília, quando deixou o Severino
Cavalcanti ser o Presidente da Câmara, acabando com essa proposta
do PT, que sempre admirei como um partido? Será que ele aceitou
essa imposição do Prefeito de Belo Horizonte, que não ouviu a base
do PT, não ouviu o PT autêntico da Capital, o PT de Minas Gerais, e
impuseram uma candidatura de outro partido? Será que ele está a
serviço de quem? Será que é para desmontar o PT? Será que é para
acabar com o PT em Minas Gerais? No PT, há pessoas corretas,
principalmente aqueles que estão na campanha do Leonardo Quintão,
como o Patrus Ananias, o Dulci, a Jô, o Rogério, a meu ver um dos
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políticos mais importantes de Minas Gerais e do PT, o Carlinhos
Moura. Todas essas pessoas têm propostas. Acredito na proposta do
Leonardo Quintão, e, para isso, não é preciso agredir ninguém, não é
preciso criar batalhão de choque para enfrentar esses bandidos
contratados para criar dificuldades para o nosso candidato. Estou
falando de bandido sem pedir reserva. Estão contratando bandidos, e
a imprensa não quer divulgar. O jornal “Hoje em Dia” noticiou alguma
coisa, mas os outros jornais estão fingindo que não está acontecendo
nada em Belo Horizonte. Isso é uma agressão ao povo mineiro. Isso é
uma agressão às pessoas que querem acompanhar a política e os
debates. Então faço um apelo ao eleitor de Belo Horizonte: não vá à
porta de nenhum debate, porque você poderá ser atacado por esses
bandidos que o Virgílio Guimarães está contratando para agredir os
candidatos. Você poderá ser agredido, assim como tentaram agredir
você na autonomia do seu voto e na sua dignidade.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Deputado Antônio
Júlio, o que V. Exa. traz a esta tribuna é preocupante, e não podemos
ficar acomodados com essa situação - nós, Deputados do PMDB, que
temos a responsabilidade de ajudar na construção e na conclusão
desse processo eleitoral de Belo Horizonte. Esse segundo turno
mostrou que, de fato, no primeiro turno, havia uma montagem e uma
maquiagem que foram desfeitas, e agora começa a aparecer quem,
de fato, é o candidato que a população de Belo Horizonte quer e tem o
direito de dizer que quer. Quero falar aqui, Deputado Antônio Júlio, da
minha preocupação quanto à questão das pesquisas. No final de
semana, fiquei ligado nas chamadas grandes redes, aguardando a
divulgação de uma pesquisa de Belo Horizonte. Divulgaram pesquisas
do Sul do País; de São Paulo, 1ª economia do Brasil; do Rio, 2ª
economia; mas de Belo Horizonte, a 3ª economia do País, não
mostraram a pesquisa. Por que será? Só hoje tivemos acesso a uma
pesquisa do DataTempo, mostrando-nos um número que não é
surpresa, em função de estarmos acompanhando internamente o que
acontece com o processo eleitoral. A pesquisa mostra hoje o
Deputado Leonardo Quintão, candidato a Prefeito de Belo Horizonte,
com 30% à frente do outro candidato. É claro que não vamos esperar
elogios, afagos ou carinhos, mas sim lealdade, que os opositores
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tenham a coragem de manter a campanha em um nível de diálogo
que respeite o cidadão. O Deputado Leonardo Quintão já deixou claro
que não vai baixar o nível, e realmente não baixou. No entanto, o
outro lado está baixando o nível, como demonstra a ação de ontem na
porta do Promove. Tenho certeza de que os estudantes não têm culpa
nenhuma disso; eles lá estavam para ouvir os candidatos. Lá estava o
Deputado Leonardo Quintão e alguns marginais infiltrados. Aliás,
temos a notícia de que três que foram presos ali tinham mandado de
prisão. Estavam ali para fazer anarquia, baderna e tentar
desestabilizar. Mas vamos continuar na mesma tocada, na mesma
caminhada, no mesmo discurso, com respeito ao cidadão de Belo
Horizonte, que, acima de tudo, tem seu direito de escolha, precisa ser
respeitado no seu direito de escolher quem ele quer que governe a
cidade de Belo Horizonte. Tem sido usado o argumento de que o
Leonardo Quintão não tem experiência administrativa. O Presidente
Lula, dos últimos Presidentes, tem-se mostrado o melhor, só
comparado a JK. É um excelente Presidente, no entanto não tem
experiência administrativa. O Governador Aécio Neves de aprovação,
faz uma excelente administração neste Estado; no entanto, também
não tem experiência administrativa. O próprio apoiador do candidato
Márcio Lacerda, Ciro Gomes, foi Prefeito de Fortaleza com 28 anos e
Governador do Ceará, com 32, também sem experiência
administrativa. Creio, então, que experiência administrativa pode
contar muito, sim, mas, para o caso em si e para a questão de Belo
Horizonte, valem experiência e currículo políticos. Isso Leonardo
Quintão tem, pois foi Vereador de Belo Horizonte, Deputado desta
Casa, Deputado Federal e administrador. Reúne, portanto, as
qualidades para ser o bom Prefeito, mesmo porque é bom lembrar,
Deputado Antônio Júlio, que uma cidade com quase 3 milhões de
pessoas, com um orçamento de R$7.000.000.000,00 e com quase 2
milhões de eleitores não se governa sozinho, como o outro candidato
está dizendo: “Isso eu vou fazer”. Não acredito que isso seja algo que
uma pessoa possa fazer sozinha, mas com o conjunto da sociedade.
É o que o nosso candidato propõe. Ele sempre diz que dá para fazer
com toda a população de Belo Horizonte; sozinho, não é possível.

A história registra que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. A
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impressão que temos é de que veio sozinho no navio, sem ninguém
com ele, pois a história não registra os nomes dos que vieram com ele
a esta terra. Tenho a impressão de que as pessoas continuam
imaginando que Cabral chegou aqui sozinho e que é possível
governar Belo Horizonte sozinho. Não, é preciso uma pessoa que
tenha sensibilidade e, acima de tudo, preocupe-se com os menos
favorecidos desta cidade, tenha compromisso com eles e, de fato,
pense com o coração. É preciso que se preocupe, sim, porque, atrás
das máquinas, de todo o aparato tecnológico, existe gente, pessoas. É
de gente que esta administração nova, a partir do dia 1º/1/2009, em
Belo Horizonte, começará a cuidar de uma forma como a cidade
nunca viu. Será gente cuidando de gente e respeitando-a como gente.
Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Antônio Júlio* - Obrigado pelo aparte, Deputado
Vanderlei Miranda.

Antes de passar a palavra ao Deputado Paulo, quero fazer somente
mais uma denúncia. Sabem qual é a ordem do Virgílio Guimarães
para um tal de Miguel Corrêa, que eles arrumaram para a campanha
de rua? Bater até sangrar. Isso não podemos aceitar, Deputado André
Quintão. Já sofremos com isso e sabemos que não pode acontecer. A
ordem do comitê da campanha do Sr. Márcio Lacerda, comandada por
Virgílio Guimarães e Miguel Corrêa Júnior, é bater até sangrar. Estou
dando os nomes e abro mão da minha imunidade na expressão do
pensamento. Repito: deram ordem às pessoas que contrataram para
bater até sangrar.

Concedo um aparte ao Deputado Paulo Guedes.
O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Deputado Antônio Júlio,

muito obrigado pelo aparte.
Deputado Antônio Júlio, toda esta Casa, todo o povo de Belo

Horizonte, bem como o de todo o Estado de Minas Gerais e do Brasil,
conhece a conduta ética do Deputado Federal Virgílio Guimarães.
Estranha-me V. Exa. trazer aqui acusações tão infundadas, sem
nenhum tipo de prova. A conduta do Deputado Federal Virgílio
Guimarães é respeitada em todo o Congresso Nacional e em todo o
Brasil. Ele jamais praticou qualquer ato de violência contra qualquer
pessoa. Isso me cheira a desespero. Vejo essa defesa que vocês
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fazem desse garoto, muito parecido com Fernando Collor, até nos
gestos, nas ações e na forma de aparecer, como desespero. Como
disse, estranha-me V. Exa. trazer acusações tão sérias contra uma
pessoa que tem uma carreira política respeitada por todos neste país.
O Virgílio é uma pessoa sobre cuja conduta moral ninguém jamais,
aqui nesta Casa ou no Congresso Nacional, pode levantar suspeita
alguma. Estranha-me, mais uma vez, essa conduta e esse
pronunciamento de V. Exa. Aliás, quem incita ou quem vem incitando
à violência é o candidato que V. Exa. defende, ao pedir à militância
dele para enxotar as pessoas da Prefeitura com o “pé na bunda”. Isso
ninguém inventou. Está lá o vídeo em que o candidato diz claramente
isso, de forma agressiva e com gestos muito parecidos com os de
Fernando Collor. Portanto, peço a todos que façam uma reflexão, pois
estamos num momento muito importante da história de Belo
Horizonte, de Minas Gerais e do Brasil.

Não se pode entregar a Prefeitura a um meninão desses, sem
experiência! A única experiência que ele tem é a experiência
desastrosa da sua família, do seu pai, que foi expurgado pelas urnas
em Ipatinga, no dia 5 de outubro. Portanto, caro colega Antônio Júlio,
fico surpreso com as acusações contra o Virgílio Guimarães, pois ele
não merece isso. Jamais incitou à violência contra pessoa alguma.
Confio no Virgílio e tenho certeza de que a população de Belo
Horizonte também deposita a mesma confiança nele, em Fernando
Pimentel e no Governador. A administração de Pimentel precisa
continuar, pois foi assim que aconteceu com tantos outros
companheiros do PT. A Prefeitura não pode cair nas mãos de pessoas
sem experiência administrativa.

O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, o Deputado Paulo
Guedes está chamando a nossa juventude de incompetente.
Entretanto sabemos que a juventude tem competência, porque
experiência não é algo que se compre em farmácia, em
supermercado. Competência e experiência são adquiridas com o
tempo e com a vontade de fazer as coisas.

Deputado Paulo Guedes, o PT lança mão da filmagem em que
aparece a expressão “pé na bunda”. Sr. Presidente, uso essa
expressão aqui porque ela está na imprensa. Todavia essa expressão,
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conforme aparece na internet, quer dizer: “meter o pé na bunda dos
mensaleiros, dos corruptos, daqueles que usam o serviço público em
benefício próprio”. Essa é a proposta. É isso o que estamos propondo.

Não retiro nenhuma palavra referente à denúncia que fiz contra
Virgílio Guimarães e Miguel Corrêa Júnior.

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

Mendonça.
A Deputada Maria Lúcia Mendonça* - Concedo aparte ao Deputado

Zé Maia.
O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Agradeço-lhe, Deputada. Quero

apenas registrar a presença, nesta Casa, da Prefeita eleita de Patos
de Minas, Béia Savassi, e do Vice-Prefeito Zé Eustáquio. Ela é irmã
do Deputado Elmiro Nascimento. Para a nossa alegria, fazem uma
visita à Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr.
Presidente e Deputada Maria Lúcia Mendonça.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça* - É um prazer recebermos uma
Prefeita recém-eleita. Esse fato confirma que a participação das
mulheres aumentou nas últimas eleições. As mulheres estão
ocupando o seu espaço gradativamente, ao lado dos homens, na
tentativa de construirmos um mundo melhor. Seja bem-vinda!

Dirijo-me ao Presidente desta reunião, Deputado José Henrique, aos
Deputados e às Deputadas presentes, aos jornalistas, ao pessoal da
imprensa, aos jovens e aos funcionários desta Casa, aos amigos e
aos companheiros e ao pessoal das galerias para dizer-lhes, de
coração aberto, por que não fui eleita Prefeita da minha cidade. Devo
uma satisfação a vocês, amigos Deputados e Deputadas, funcionários
desta Casa, jovens que convivem comigo, jornalistas, seguranças,
enfim, todos os companheiros e companheiras. Todas as vezes que
vim aqui, durante a campanha eleitoral, a minha fala era uma só: “Vou
ganhar as eleições em Cataguases. Estou em 1º lugar nas pesquisas”.
Muitos me aplaudiam, outros achavam que eu não deveria ser
candidata. Mas, como o meu objetivo não era ocupar um cargo nem
mesmo obter o poder, sempre respondia que a liderança nas
pesquisas era verdadeira. Fizemos dez pesquisas, nas quais eu
liderava em 1º lugar com uma diferença de 10% em relação ao 2º
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lugar. Mesmo assim, trabalhei muito, fazendo o corpo a corpo,
andando de casa em casa. Passei por 22 mil casas durante esses três
meses de campanha e, ainda assim, vinha a Belo Horizonte para
cumprir a minha obrigação, nas terças, quartas e quintas-feiras, na
Assembléia Legislativa.

Só tomei a decisão de ser candidata com o propósito de, com o meu
trabalho e a minha experiência como ex-Prefeita de Cataguases e a
grande experiência adquirida nesta Casa, dedicar-me à minha cidade.
Parti do pressuposto de que a administração que lá está não poderia
continuar, pois maltratam muito as pessoas. A limpeza da cidade é
péssima, falta assistência médica, a educação é conturbada por causa
da prepotência do Chefe do Executivo, que anulou uma lei criada por
mim, na minha gestão de 2001-2004, que favorecia a comunidade
escolar com a escolha de seus Diretores. Ele fechou creches, não
abriu espaço para o Programa de Saúde da Família - PSF -, não
construiu casas populares e não pagou o Hospital de Cataguases, que
é filantrópico, não pagou os laboratórios, não pagou aos médicos,
fazendo com que essas assistências deixassem de existir. Faltaram
até remédios. Uma lástima!

Candidatei-me. Não fiz isso aleatoriamente; após várias reuniões,
vários pedidos populares, sobretudo ouvindo as bases, é que tomei a
decisão: optei por me lançar candidata.

Conversei novamente com o meu partido, o DEM, que me animou.
Procurei o Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
Deputado Alberto Pinto Coelho, que também me incentivou. Fui ao
Palácio dos Despachos, mostrei as pesquisas ao Secretário Danilo de
Castro, que também me animou, dizendo-me que o candidato do
PSDB de Cataguases era um iniciante, um bom menino para o futuro,
e que eu era a candidata que teria o apoio do governo de Minas.

Então parti para o trabalho muito feliz, porque sempre gosto do que
faço. Trabalhei a partir de um sério e grande compromisso, embasado
em um planejamento que incluía, orgulhosamente, a Assembléia
Legislativa, os Secretários de Governo, a Câmara Municipal e o
próprio Governador do Estado.

Por que eu tinha a liberdade de dizer que eles me ajudariam? Neste
momento, agradeço a todos os Deputados, especialmente aos que
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estiveram comigo em Cataguases ou que, de uma maneira ou de
outra, me ajudaram. Refiro-me ao Secretário de Esporte e Juventude,
Gustavo Correa, ao Deputado Wanderley Jangrossi, à Deputada
Gláucia Brandão, ao Deputado Fábio Avelar, ao Deputado Lafayette
de Andrada, ao Presidente Estadual do PMN, Deputado Walter Tosta,
ao Presidente Estadual do Democratas, Deputado Federal Carlos
Melles e ao Deputado Federal Lael Varella. Não poderia deixar de
agradecer ao Deputado Dinis Pinheiro e ao Presidente desta Casa,
Deputado Alberto Pinto Coelho, que muito me incentivaram.

A campanha corria na mais perfeita tranqüilidade, com muita luta.
Havia sete candidatos na disputa, e eu continuava na liderança das
pesquisas. Até 16/9/2008, eu estava nessa liderança, com 11% de
vantagem sobre o segundo colocado. Continuamos a campanha. Em
2 de outubro, recebemos o resultado de uma pesquisa realizada nos
dias 29 e 30 de setembro. Algo estranho aconteceu, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas e amigos que estão aqui. Um fenômeno! Uma coisa
como um tsunami. Um espanto geral na cidade! O candidato do
PSDB, que estava em quarto lugar e sempre se manteve em quarto
ou em quinto lugar, o bom menino para o futuro, conforme dito pelo
Secretário de Governo Danilo de Castro, passou do quarto para o
primeiro lugar, e eu passei do primeiro para o quarto lugar. Um
espanto geral! E tudo aconteceu em silêncio, como se fosse na calada
da noite, apesar de a gente tomar conta.

Estavam em Cataguases o Deputado Rodrigo de Castro e o
Secretário Danilo de Castro, e helicópteros sobrevoaram a cidade,
jogando santinhos para todos os lados, cena que o povo nunca viu.
Foi uma demonstração de poder absurda. Todas as empresas
estavam ao lado do candidato “Bom Menino” - talvez de forma
obrigatória, por algum motivo. Fiquei muito decepcionada, pois tinha a
palavra do Secretário Danilo de Castro de que não iria a Cataguases.
Por que as coisas mudaram tão de repente? Por que a campanha não
começou no início de julho, para que usássemos as mesmas armas?
É claro que não usaríamos aquelas que não poderíamos.

Nos comícios, eu continuava falando muito bem do Governador do
Estado, defendendo-o. Sou da base de governo - acho que sou, pois
voto favoravelmente a todas as propostas que o Governador manda
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para cá. Às vezes, nem sequer as questiono. Se é para dizer “sim”, é
“sim”; se é para dizer “não”, é “não”. Acima de tudo, eu tinha a palavra
do Secretário Danilo de que eu contava com o apoio do Governador,
que ainda não era a hora do candidato do PSDB. Prezados amigos do
DEM que estão aqui e me ouvem, o partido não serve mais à base de
apoio do Governador? Pelo que sei, ele continua e é muito fiel. Ou
será que não nos querem mais na base de governo e estão nos
rechaçando?

Quero dizer aos senhores e a todos os que me ouvem pela TV
Assembléia que não perdi a eleição, deixei de ganhar por
interferências maldosas. Felizmente, ou infelizmente, não tenho
mundos e fundos de dinheiro para gastar em campanhas. Tenho a
minha honra, tenho a minha ética política, tenho a minha palavra,
tenho o meu nome, pelo qual zelo muito, e o meu ideal, que não se
vende e, acima de tudo, não compra ninguém. Meus amigos
Deputados e Deputadas, até quando esses fatos imorais continuarão
“vencendo”, entre aspas, os idealistas? Isso não é vitória. Minas
Gerais inteira, principalmente minha região, clama por isso. Podem
estar certos de que a resposta virá.

Meus amigos, é por isso que muitos não votam mais. A
inadimplência nas eleições é vergonhosa. São muitos votos nulos, por
decepções. Deixo aqui o meu protesto, a minha decepção. Porém,
saibam que jamais me abaterei. Numa campanha, chegaram a me
dizer que sou igual peteca: quanto mais batem em mim, mais subo.
Volto a esta Casa com mais força, mais vontade, e os senhores verão
a determinação com que trabalharei. Volto ao meu trabalho com
vocês, companheiros e companheiras da Assembléia Legislativa,
certa de que tudo fiz para ser a Prefeita da minha Cataguases, em
especial para ser a Prefeita dos menos favorecidos pela sorte, que é
com quem gosto de trabalhar. Porém, não me permitiram. Mas está
escrito em algum lugar que, quando os grandes governam, o povo
geme ou sua suor e sangue. Vamos ver o que acontecerá em
Cataguases. Não me omitirei, ajudarei a cidade, mas verei o que
acontecerá. Sou eu mesma. Contem comigo nesta Casa para fazer
um trabalho participativo no qual o nosso exemplo seja a mola
propulsora da política honesta e ética em Minas Gerais.
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Que parta desta Casa esse tipo de política de que Minas Gerais e o
Brasil precisam. Antes de encerrar, quero parabenizar a minha amiga
e companheira Deputada Elisa Costa pela brilhante vitória em
Governador Valadares. Eu me orgulho de ser mulher por você, Elisa.
Um abraço a todos. Vamos em frente! Cada tropeço é uma força para
se caminhar. Muito obrigada.

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

servidores que acompanham os trabalhos da Assembléia. A nossa
Bancada do PT e do PCdoB caminharão junto com a solicitação das
entidades dos servidores quando este Plenário analisar os vetos que
serão devidamente aqui votados.

Gostaria de cumprimentar os telespectadores e fazer desta tribuna,
que ocupo pela primeira vez após a realização do 1º turno das
eleições, um balanço mais global dos fatos. Vou evitar falar sobre as
eleições em Belo Horizonte, em Juiz de Fora e em Contagem, porque
entendo que tal fato poderia ser entendido como forma de propaganda
eleitoral extemporânea, o que não é o propósito da TV Assembléia.
Evidentemente, podemos fazer essa análise sobre as cidades onde já
ocorreram as eleições. A primeira avaliação é a dos números, sem
nenhum elemento subjetivo maior, e diz respeito ao fato de que a
oposição ao governo Lula perdeu espaço no País. Os partidos que
integram a base aliada do governo Lula cresceram, particularmente o
PT e o PMDB, e os partidos que fazem oposição ao governo Lula
sofreram uma fragorosa derrota eleitoral. O PT é o partido que mais
ganhou Prefeituras em números absolutos - mais 157. Já o
Democratas, que, aliás, tem dignos representantes nesta Casa,
perdeu 176. O balanço é muito claro, mas, muitas vezes, o balanço
numérico não expressa a quantidade de votos. Se analisarmos a
quantidade de votos, perceberemos que o nosso partido, o PT,
continua líder nas Capitais e ganhou, no 1º turno, seis Capitais. No 2º
turno, ele já está presente em três Capitais. No 1º turno, no chamado
G-79, ou seja, no grupo das 79 maiores cidades, o PT ganhou em 13
e está presente, no 2º turno, em 15, e, dessas 15 cidades, em 11, ele
lidera. O PT pode governar 28 das 79 maiores cidades brasileiras, o
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que corresponde a praticamente um terço do eleitorado nacional. Esse
resultado mostra a força do PT, o desempenho positivo do governo
Lula, a força da militância do PT, e que o Brasil está no rumo certo.

É importante também frisar e destacar o desempenho do PMDB,
que teve o maior número de Prefeituras conquistadas - 1.194. E
destaco o desempenho de partidos que compõem a base do governo
Lula: o PSB, que ganhou mais 95 Prefeituras; o PTB, que ganhou
mais 35; o PDT, que ganhou mais 33; o PCdoB, que ganhou mais 21,
demonstrando crescimento relevante; e o PV, que ganhou 21
Prefeituras. Quem mais perdeu no plano nacional foram o DEM e o
PSDB, seguidos de perto pelo PPS, exatamente os três partidos que
fazem oposição vigorosa ao Presidente Lula.

Esse é um balanço sumário nacional, mas, em Minas Gerais,
percebemos que o PT foi o partido que mais cresceu na conquista de
Prefeituras. O PT governa 85 Prefeituras e, após estas eleições,
governará 108 Municípios em Minas Gerais. Quero, de público, fazer
um elogio partidário aos Ministros Patrus Ananias e Luiz Dulci, que,
nos fins de semana, abriram mão do convívio familiar para
acompanhar a militância do nosso partido nas localidades mais
distantes, fora do horário de serviço, vestindo a camiseta do PT e
estando presentes em dezenas de cidades. Aproveito para
cumprimentar o Prefeito eleito Chico Ferramenta, de Ipatinga. É a
estrela do PT voltando a brilhar no Vale do Aço, onde também esteve
nosso Ministro Patrus Ananias.

O PT ganhou cidades importantíssimas. As 108 são muito
importantes, mas, como o tempo não me permite mencionar todas,
destaco algumas. No Rio Doce, na nossa querida Governador
Valadares, a Deputada Elisa Costa, em uma disputa acirrada, chegou
à frente com boa margem de votos, em uma campanha que teve
participação da militância do PT e que recuperou o conteúdo
programático do governo do saudoso João Domingos Fassarella.
Hoje, Governador Valadares tem a alegria de, pela primeira vez em 70
anos, ter uma mulher como Prefeita; e mais do que isso, uma mulher
digna, honesta, competente e coerente, que honra muito o nosso
partido. Subindo um pouco mais, ganhamos em Caratinga, com nosso
companheiro João Bosco; reelegemos Maria José Haueisen em
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Teófilo Otôni, em uma disputa muito acirrada, onde a população
referendou a continuidade do trabalho do nosso partido. No Mucuri,
ganhamos Bertópolis, Município pequeno, mas onde se concentram
nossos irmãos maxacalis. Cidade com um dos piores IDHs, mas que
tem, talvez, um dos Prefeitos mais honestos e dignos, nosso
companheiro Onédio, reeleito com votação muito expressiva. Em
aliança, passando pelo Mucuri, adentrando pelo Jequitinhonha,
tivemos uma conquista simbólica do PT como Vice na cidade de
Joaíma, onde prevaleceu a força do povo, e não o caciquismo político.
Esse é um recado que o povo dá em várias cidades brasileiras, como
Joaíma, onde o PT teve uma grande presença.

Ainda nessa região, reelegemos o Prefeito de Itaobim; aliás, não o
Prefeito, que já tinha dois mandatos, mas o candidato do partido: o
Prefeito atual é o José Alves, que faz um belo trabalho, e foi eleito o
companheiro João Pereira. Naquela verdadeira linha vermelha, que a
Deputada Elisa tanto conhece, chegamos mais adiante a Itinga, com a
reeleição do companheiro Charlão, e a Virgem da Lapa, com uma
reeleição consagradora do companheiro Dim, com quase 70% dos
votos. Descendo mais um pouco, chegamos a Berilo, com o
companheiro Lázaro, que tem o PT como Vice. Mais acima, na cidade
de Rubelita, tivemos uma vitória histórica, com o companheiro
Devany. Poderíamos falar ainda de Janaúba, uma das mais
importantes cidades do Norte de Minas Gerais, onde o companheiro
José Benedito teve também uma vitória histórica; de Coronel
Fabriciano, com a belíssima reeleição do companheiro Chico Simões;
de Belo Oriente; de Santana do Paraíso; da minha querida Marliéria,
berço da minha família Quintão, onde o PT ganhou a eleição com o
companheiro Waldemar. Também ganhamos, em coligação, na cidade
de João Monlevade, onde o PT é Vice. Na Região Metropolitana,
Maria do Carmo ganhou em Betim; Marília está no segundo turno em
Contagem; nosso companheiro Carlinhos foi reeleito em Nova Lima.
Também ganhamos em Itaguara, uma cidade importante no colar
metropolitano, com o nosso companheiro Diego, o 2º Prefeito mais
novo, um jovem de 23 anos, que, com orgulho, declarou que seu
primeiro voto para Deputado foi para mim, em 2002 - fizemos uma
reunião naquela época, quando ele era ainda secundarista. No Sul de
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Minas, o PT conquistou reeleições importantes. Ganhamos
novamente em Varginha; reelegemos o Pomílio, em Alfenas; o
Perugini, em Pouso Alegre. Em uma virada sensacional, ganhamos,
com Roberto Luciano, em Guaxupé. Também tivemos vitórias
expressivas em importantes cidades no Circuito das Águas. Tudo isso
sem falar nos nossos candidatos e candidatas a Vereadores, na
reeleição do Aluísio Veloso, em Formiga; do Ronaldo, em Pains; e do
Padre Agostinho, em Luz. Acredito que o Deputado Almir Paraca
também poderia falar das vitórias no Noroeste, como em Buritizeiro,
com o Padre Salvador; que o Padre João poderia falar da reeleição do
Padre Rogério, em Ouro Branco, e do Anderson Cabido, em
Congonhas. Também ganhamos em São Brás do Suaçuí. Ou seja, o
PT teve um desempenho muito grande, conseguindo 108 Prefeituras.
Também tivemos vitórias simbólicas em alianças, como em
Barbacena, com o ex-Deputado Edson Rezende integrando a chapa
como Vice. Em algumas cidades, Deputada Elisa, infelizmente não
ganhamos. Mas chegamos muito perto e sabemos que às vezes
fomos prejudicados por aquelas artimanhas de última hora, renúncias
e armações, como aconteceu em Januária, onde, até a dois ou três
dias das eleições, estávamos com 40%, mas todo mundo renunciou,
num junta-junta danado, para impedir que o PT ganhasse. Em
Araçuaí, onde a Cacá e o José Antônio fizeram um belíssimo trabalho,
a eleição foi muito polarizada, e ficamos por uma diferença muito
pequena, de 2% ou 3%. Em Capitólio, estávamos atrás do primeiro
candidato uns 20 ou 30 pontos e acabamos perdendo por uma
diferença de pouco mais de 100 votos. Então houve também algumas
derrotas eleitorais, mas o partido teve um desempenho eleitoral muito
positivo.

Assim, deixo aqui o nosso cumprimento a todas essas pessoas,
companheiros e companheiras, que honram o Partido dos
Trabalhadores no Estado de Minas Gerais. E lembro que o PT ainda
tem algumas candidaturas próprias, como em Juiz de Fora, com a
Margarida Salomão, e em Contagem, com a Marília Campos.
Também temos o companheiro Sued, candidato à Vice-Prefeitura na
cidade de Montes Claros.

São eleições importantes, mas abrirei mão de mencioná-las aqui,
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como também a de BH, em razão da legislação eleitoral.
Deixo aqui um alerta. Certo dia ouvi aqui um colega Deputado

mencionar que é importante uma padronização nas regras da disputa
eleitoral. Tive dificuldade em alguns Municípios pela interpretação,
fosse dos Juízes, fosse do Ministério Público, do que podia ou não
podia ser feito. Acredito que houve um arbítrio exagerado sobre a
interpretação da legislação eleitoral, que é até positiva no intuito de
reduzir o poder econômico. Mas daí a proibir panfletagem, carreata,
comício... Sinceramente, em alguns Municípios, entendi que o nosso
partido, talvez não deliberadamente, mas por um entendimento do
Poder Judiciário, fez com que o eleitor não tivesse direito de ter
acesso a eventos de campanha tão comuns, como comícios e
carreatas. Após a eleição, é merecida uma análise mais detida.

Ficam aqui os nossos cumprimentos a todos os que participaram
desse primeiro turno. Parabéns a todos e não somente aos que
ganharam. Faço um apelo final para que mantenhamos o bom nível
das eleições no segundo turno, não importando o partido ou o
candidato. Certamente, isso fortalece a nossa democracia. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.
O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Deputadas e

Deputados, público presente e todos os mineiros que nos
acompanham em várias cidades de Minas pela TV Assembléia,
gostaria de iniciar o meu pronunciamento parabenizando o nosso
colega Deputado André Quintão, que fez aqui um relato sobre as
expressivas vitórias que o nosso partido teve em Minas Gerais e no
Brasil. Todavia, no final da sua fala, quando lembrou que disputamos
as eleições em Juiz de Fora, Contagem e Montes Claros, nesta última
com candidato a vice, esqueceu-se da nossa cidade, da nossa
Capital, Belo Horizonte, onde temos o companheiro Deputado Roberto
Carvalho, nosso grande amigo, fundador do PT e liderança respeitada
por todos nós e todos os petistas de Minas Gerais e do Brasil. Ele
compõe chapa com Márcio Lacerda, companheiro do PSB, partido
aliado, que tem o apoio do nosso Prefeito Fernando Pimentel, do
Presidente Lula, do nosso partido e de vários outros partidos que
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compõem uma aliança, destacando-se aqui o apoio do Governador
Aécio Neves. Pedi para usar esta tribuna porque fiquei surpreso com a
agressividade das infundadas denúncias apresentadas há pouco pelo
meu colega Deputado Antônio Júlio, que, de forma veemente e sem
provas e nenhum detalhamento, acusou o nosso querido Deputado
Federal Virgílio Guimarães de estar usando de violência contra a
campanha de Leonardo Quintão em Belo Horizonte. Senti-me no
dever de fazer essa defesa porque há muito tempo conheço Virgílio
Guimarães - aliás, todos nesta Casa o conhecem, conhecem sua
história, seus grandes e relevantes serviços prestados a Minas Gerais
e ao Brasil -, Deputado constituinte, Vereador por Belo Horizonte, ou
seja, pessoa que nasceu para servir e continua servindo a todos. O
Norte de Minas, minha região, muito agradece ao Deputado Federal
Virgílio Guimarães, que tem sua base eleitoral em Belo Horizonte,
mas destina parte de suas verbas e emendas aos Municípios pobres
dessa região. Todos nós somos gratos pela sua defesa, sobretudo a
dos mais pobres e das regiões mais carentes de Minas Gerais e do
Brasil. Em relação à violência, exposta aqui com tanta ênfase pelo
meu colega Deputado Antônio Júlio, nós a temos visto de outras
formas. Vi isso, por exemplo, em um vídeo, em que o candidato
Leonardo Quintão incita os seus correligionários a retirar as pessoas
da Prefeitura com um “pé na bunda”. No meu entendimento, isso é
que é violência. Isso é despreparo. Se há alguém agredindo, se há
alguém contratado para fazer qualquer tipo de agressão a quem quer
que seja, tenho certeza absoluta de que não é por parte da nossa
campanha. Quem sabe foi até coisa combinada pelos coordenadores
da campanha do Quintão? Já vimos isso no Brasil. Essa história de
simular, de colocar uma carinha nova, mas revestida do que há de
pior, já vimos, em várias oportunidades, em nosso país. É o que
aconteceu em 1989, quando tínhamos um candidato pintado de
bonito, com jeito de bonito, com uma maquiagem feita, mas, quando
assumiu a Presidência da República, quase levou o País ao colapso
total. Concedo aparte à minha querida e nobre companheira, Prefeita
eleita de Governador Valadares, Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa (em aparte) - Obrigada, Deputado Paulo
Guedes. Cumprimento e agradeço ao nosso Presidente em exercício,
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Deputado José Henrique, o apoio em Governador Valadares. Também
quero registrar, Deputado Paulo Guedes, uma preocupação. Estamos
vivendo o segundo turno das eleições, e a população exige cada vez
mais dos candidatos um programa de governo que resolva os
problemas que pequenas, médias e grandes cidades apresentam. O
Brasil vive hoje um bom momento de desenvolvimento social e
econômico com o Presidente Lula. Esse bom momento do País tem
contribuído muito com os Municípios brasileiros, com Belo Horizonte,
com Governador Valadares, enfim, com a maioria das cidades. Hoje
os Municípios dispõem de mais recursos para reduzir as
desigualdades, promover o desenvolvimento local, avançar quanto
aos direitos sociais e à cidadania. Quero registrar ainda que fiquei feliz
com a presença do Deputado Virgílio Guimarães em Governador
Valadares. Também estiveram lá o Prefeito Fernando Pimentel e o
Deputado Miguel Júnior para nos apoiar. Daqui, da Assembléia
Legislativa, estiveram presentes os Deputados André Quintão, Almir
Paraca e Padre João, que também se manifestaram com apoio. Da
mesma forma, V. Exa. teve presença fundamental no Norte de Minas,
apoiando as Prefeituras do nosso PT. Recebi também Deputados
Federais e Estaduais de outros partidos da nossa coligação, e
apresentamos propostas para a nossa cidade. Faço igualmente uma
defesa das lideranças do nosso partido, o PT. Gostaria de valorizar o
Deputado Virgílio Guimarães, que, de fato, é uma presença muito forte
no Congresso Nacional e em Minas Gerais. Não há nada que o
desabone; pelo contrário é uma pessoa íntegra, que tem o respeito de
todos os partidos políticos, passou pela Comissão do Orçamento e
tem presença hoje no debate da reforma tributária no Brasil e em
Minas Gerais. Quero que Belo Horizonte, no segundo turno, faça a
melhor escolha. Temos hoje um Vice-Prefeito do nosso partido
disputando as eleições na Capital. Espero que o PT se unifique aqui,
na presença do candidato Márcio Lacerda, para o que for melhor para
Minas Gerais, especialmente para Belo Horizonte. E que a campanha
tenha o nível da proposta no debate. Acredito que todos nós somos
contra qualquer tipo de violência. É esse o registro que quero deixar
aqui. Gostaria de mandar também à coordenação da campanha essa
preocupação. Que Belo Horizonte dê o exemplo para Minas Gerais de
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uma campanha ética, propositiva, para que todos possam escolher o
que há de melhor. O nosso partido se faz representar com o Deputado
Roberto Carvalho nessa chapa. Que defendamos o melhor para Minas
Gerais. Que de fato façamos uma campanha que seja melhor para
Belo Horizonte, representada na chapa liderada pelo Márcio Lacerda e
pelo Deputado desta Assembléia, Roberto Carvalho. Considero que é
o melhor para Belo Horizonte e para Minas Gerais. Com certeza, será
melhor para Fernando Pimentel, para o nosso Ministro Patrus Ananias
e para o PT de Minas Gerais. Muito obrigada.

O Deputado Paulo Guedes* - Muito obrigado, Deputada Elisa Costa.
Sua contribuição só vem reafirmar todo o respeito e consideração que
temos com o Deputado Federal Virgílio Guimarães. Quando os
Deputados que me antecederam falaram sobre perseguição,
esqueceram-se da perseguição patrocinada contra o candidato Márcio
Lacerda, em que espalharam mais de um milhão de “e-mails” com
acusações falsas, notícias inverídicas e difamatórias sobre ele - a
quem quero defender, pois tive a oportunidade de trabalhar com ele
quando fui diretor do DNOCS em Minas Gerais, e ele Secretário do
Ministério da Integração Nacional. Pude testemunhar a sua grande
capacidade de administrar, a oportunidade de conhecer de perto o seu
trabalho, a força de sua liderança. Portanto posso aqui afirmar que
Belo Horizonte estará em boas mãos elegendo o Márcio Lacerda. Ele
é, sem dúvida, um grande administrador, uma grande pessoa, um
homem preparado, que tem experiência administrativa. Com certeza,
tendo como Vice o Deputado Roberto Carvalho, com o apoio do nosso
partido, do Fernando Pimentel, do Governador Aécio Neves e do
Presidente Lula, Belo Horizonte só tem a ganhar. Ao contrário dessa
campanha difamatória que fizeram contra o Márcio, o companheiro
Deputado Antônio Júlio esqueceu-se de outros fatos. Nesta Casa,
alguns companheiros falavam pelos corredores, e não pediam
segredo, que, só do gabinete dele, foram despachados 150 mil “e-
mails” - um Deputado do PMDB falou-me isso. Então essa campanha
difamatória, esse jogo baixo, se é que existe, começou do lado de lá,
começou pelos parlamentares do partido do Leonardo Quintão.
Gostaria, antes de finalizar, de dizer que, de um lado, temos um
homem preparado, com competência e com apoio político, que pode
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fazer uma grande administração. Do outro lado, um candidato que é
uma poça no escuro, que nunca administrou nada, que nos faz
relembrar 1989, quando o Brasil deu um passo para trás, reelegendo
o Fernando Collor. As notícias que temos, por exemplo, da cidade de
Ipatinga não são das melhores. Agora, há pouco, recebemos a visita
do Prefeito eleito Chico Ferramenta, que me lembrou de algumas
experiências negativas do pai do candidato Leonardo Quintão. O
Chico me disse que uma das atitudes do atual Prefeito de Ipatinga que
a população jamais aceitou foi a perseguição religiosa, impedindo,
aliás, a Igreja Católica de celebrar uma missa da Campanha da
Fraternidade, pois a Prefeitura negou a liberação da praça. Esse
mesmo Prefeito negou também a liberação de uma quadra
poliesportiva para celebração da Missa da Família.

Esses tempos não podem voltar. Vivemos num país democrático
onde todos têm sua liberdade de expressão, onde respeitamos todas
as religiões. Esse tipo de atitude não pode ser admitida nem por
Ipatinga, nem por Belo Horizonte, nem por Minas Gerais, nem pelo
Brasil. Esperamos que experiências negativas como essa não sejam
implantadas na nossa cidade de Belo Horizonte. Fica aqui o nosso
registro, a nossa indignação com as palavras ditas aqui a respeito do
Deputado Federal Virgílio Guimarães, esse grande homem público,
essa referência de como se fazer política no Brasil de forma correta,
de forma idônea, um companheiro que sempre defendeu com unhas e
dentes o nosso Estado, a nossa região e o nosso povo.

Quero agradecer à nossa querida Deputada Elisa Costa, a todos os
mineiros, e dizer que vivemos um momento muito importante para a
cidade de Belo Horizonte. Não vamos deixar que a inexperiência, que
o que está acontecendo agora, nessa campanha difamatória que
fizeram contra Márcio Lacerda, venha inverter a vontade do povo de
Belo Horizonte. Não vamos aceitar isso, vamos estar vigilantes.
Estamos com a paz.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Nobre colega Paulo
Guedes, só tenho de concordar com V. Exa. em grau, gênero e
número. Hoje há um risco concreto de termos um retrocesso. Não um
retrocesso nas políticas públicas, não um retrocesso no investimento
da participação popular em Belo Horizonte, mas um retrocesso na
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democracia. Quintão em Minas representa o atraso, representa a
criminalidade, representa a violência, o sectarismo e a intolerância,
como vimos em Ipatinga. Penso que temos de dizer “não” a isso em
Belo Horizonte.

O Deputado Paulo Guedes* - Muito obrigado, Deputado Durval
Ângelo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adalclever Lopes.
O Deputado Adalclever Lopes - Queridos colegas da Assembléia

Legislativa, queridos mineiros, caros belo-horizontinos, ocupo esta
tribuna para falar, em primeiro lugar, de uma aliança. A verdadeira
aliança se dará depois do dia 26 de outubro, quando o povo de Belo
Horizonte vai escolher. Tenho certeza de que o Prefeito do PMDB vai
ter a grande parceria com o governo Lula, maior base de sustentação.
Essa é a verdadeira aliança. Ele fará também uma grande parceria
com o Governador do Estado, porque tenho certeza de que o nosso
Governador não discriminará nenhum Prefeito, muito menos um do
PMDB, que também é da sua base.

Querido Líder Gilberto Abramo, buscamos na história algumas
coisas interessantes. Nosso companheiro Paulo Guedes fez aqui duas
discriminações violentas. A primeira delas foi julgar as pessoas pela
idade e pela aparência. O mundo já sofreu muito por isso.

Por exemplo, quando aconteceu o holocausto, Hitler tinha a mesma
idade do candidato Márcio Lacerda na época em que ocupou um
cargo no Ministério da Integração. Uma coisa nada tem a ver com a
outra. Só porque o chamam de galego, de alemão não quer dizer que
ele seja Hitler. Conheço, Srs. Deputados, criminosos da minha idade e
da do Paulo Guedes. Conheço gente boa e ruim, caro Deputado Paulo
Guedes. Há pessoas da sua idade e da minha que são pedófilos e
assassinos. Por outro lado, há gente da nossa idade que presta um
belo serviço à comunidade. Essa coisa de julgar famílias, como V.
Exa. fez, não é correta. Há aqui um Deputado, um colega do PT,
André Quintão, que é da mesma família. Na Idade Média é que se
condenava até a quinta geração. Foi isso que V. Exa. disse que faria.
Quem julga é o povo, são as urnas. Esse, sim, é o verdadeiro
julgamento.
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V. Exa. disse que o Prefeito Sebastião Quintão foi expurgado. Não
foi! Na democracia, perdemos e ganhamos. Virgílio Guimarães é um
grande parlamentar, aliás, parece que é quem gerencia as famosas
“rachadinhas”, termo usado no Congresso Nacional para rachar o
Orçamento, para dividi-lo por bancada. Beneficia, como disse V. Exa.,
muitas regiões pobres do Estado. Por exemplo, Virgílio Guimarães, do
qual tão bem falou V. Exa. - posicionamento com o qual concordo - é
de Curvelo, amigo de Marcos Valério. Foi ele quem o apresentou a
Delúbio. Márcio Lacerda - quase o confundi com Valério - disse, numa
carta a Ciro Gomes, que intermediou as negociações, mas não
participou delas nem recebeu. Há um documento que diz que ele
intermediou. Não sei se é verdade. O nosso candidato, em momento
algum, falou de mensalão. Na internet, há muitas coisas, inclusive
essa questão do Virgílio, que está num “blog” famoso nacional e
internacionalmente.

Acredito no Parlamento, no transitado em julgado. As pessoas não
podem ser condenadas antecipadamente, caro Deputado Paulo
Guedes. Há um herói mineiro, o jovem Tiradentes, cuja família foi
julgada até a quinta geração. Vejam o absurdo! Imaginem, como eu
disse, se julgássemos as pessoas pela aparência, pela idade. V. Exa.
é um excelente parlamentar. Se hoje fosse Prefeito de Montes Claros
ou da sua terra, tenho certeza de que seria um bom Prefeito, apesar
de não ter ocupado nenhum cargo executivo, a não ser o do DNOCS.
Aliás, aquela turma lá, graças a Deus, ajudou muito a região do Norte,
com canos e bombas; fez muitas coisas boas. V. Exa. teve uma
primeira experiência muito boa. Tive, também, na Secretaria de
Segurança uma experiência ótima. Então, por esses motivos, não
devemos julgar as pessoas pela aparência.

Onde está o livro de ponto do Sr. Márcio Lacerda? Disseram que o
Deputado Leonardo Quintão era faltoso. Onde está o livro de ponto do
Sr. Márcio Lacerda? Deputado Paulo Guedes, o Delcídio Amaral, que
colocaram no programa inocentando-o, como se fosse o salvador, o
inocente, é o mesmo que estava enrolado com a Gautama, que a
Polícia Federal pegou, em Salvador, com um calhamaço de
documentos.

Vamos falar de violência? Não. Vamos falar de paz, pois democracia
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se faz nas urnas. Não se preocupem. Não é preciso encher a porta de
rede de televisão. Assistam pela televisão, não se machuquem, não
corram riscos, peemedebistas!

Termino dizendo: quem vai dizer a verdade, caro Presidente,
querido peemedebista, colega Deputado José Henrique, são as urnas.
As urnas irão julgar. Se por acaso elas julgarem de modo diferente,
Deputado Paulo Guedes, siga o conselho da Marta Suplicy. 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.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que o Sr. Marcus Vinicius

Caetano Pestana da Silva reassumiu seu mandato de Deputado
Estadual no dia 10/10/2008.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos

termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº
2.942/2008, da Comissão do Trabalho. 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 Braulio Braz, informando a
alteração da grafia de seu nome parlamentar de Bráulio Braz (com
acento) para Braulio Braz (sem acento) (Ciente. Publique-se.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Vanderlei Jangrossi,

solicitando que o Projeto de Lei nº 6/2007 seja distribuído à Comissão
de Política Agropecuária. Em votação, o requerimento. As Deputadas
e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.
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Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo Guedes, solicitando a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu §
1º, transferi-la ao Deputado Carlin Moura. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra,
o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, público presente, nobres servidores públicos e
serventuários da Justiça, sindicalistas presentes no Plenário desta
Casa e telespectadores da TV Assembléia, antes de abordar o tema
que me traz a esta tribuna, registro que o primeiro turno das eleições
em Belo Horizonte foi marcado pela civilidade e pelo debate político
nas universidades. Penso que o nosso partido, o PCdoB, cumpriu um
papel importante nesse debate. Ressalto ainda o comportamento
ético, civilizado e tranqüilo do candidato do PMDB, Deputado
Leonardo Quintão. Cumprimento o seu candidato a Vice-Prefeito,
nobre Deputado Eros Biondini. É um jovem parlamentar, porém, é
atuante, presente. É nosso companheiro na Comissão de Participação
Popular. Está há apenas um ano e meio nesta Casa, mas já tem um
grande serviço prestado à Assembléia Legislativa, ao povo de Minas
Gerais, especialmente aos mais necessitados, aos excluídos.
Conheço o Deputado Eros Biondini, Vice do candidato Leonardo
Quintão, e por isso o acompanho. Como já disse, é um Deputado
atuante e civilizado; não entra na discussão menor que envolve a
política. Na verdade, esses candidatos procuram fazer seu trabalho
dentro de sua perspectiva.

Por isso, Sr. Presidente, venho a esta tribuna esclarecer o povo de
Minas Gerais sobre a posição do nosso Partido, o PcdoB, em relação
às eleições do segundo turno em Belo Horizonte. É importante
esclarecer que o primeiro turno é a oportunidade que os partidos têm
de apresentar seus projetos, sua visão de mundo, sua visão de
governo. O PCdoB cumpriu o seu papel democrático, apresentando
ao povo de Belo Horizonte o seu projeto. E o povo, de forma soberana
e independente, escolheu os dois projetos que seguirão em debate
para o segundo turno. Assim, diante desse quadro, temos de decidir
qual é a nossa posição: apoiar o candidato do PSB, Márcio Lacerda,
ou apoiar o candidato do PMDB, Leonardo Quintão. E o PCdoB optou



403

em caminhar ao lado do candidato do PMDB, Leonardo Quintão, por
razões, Sr. Presidente, sobre as quais gostaria de falar ao povo. As
eleições municipais deste ano desafiaram a cidade a escolher a
alternativa que tem a melhor identidade com o projeto progressista
democrático e popular. O PCdoB concorreu com a candidatura da
Deputada Federal Jô Moraes, que participou da construção dessa
experiência desde o primeiro momento, em 1993, com a eleição do
ilustre Prefeito Patrus Ananias. Honrosamente, Jô Moraes teve como
vice uma liderança política do PRB - partido do Vice-Presidente da
República, José Alencar -, o administrador e pastor Cláudio Sampaio.
A campanha de Jô travou no primeiro turno uma memorável batalha
democrática. Alertou Belo Horizonte quanto aos riscos de a cidade ser
governada por um candidato desconhecido - esse, sim, era
desconhecido, imposto pelo Governador e pelo Prefeito. Denunciou a
ameaça que o projeto iniciado por Patrus Ananias e Célio de Castro
sofria, de ser interrompido e substituído por um projeto baseado em
choque de gestão e privatizações. Com sobriedade e coragem
política, a campanha de Jô Moraes se levantou contra o abuso
econômico e o desrespeito à legislação eleitoral, haja vista as
aparições irregulares do Governador do Estado num programa
eleitoral do qual não fazia parte formalmente. Alertas estes que foram
confirmados pelo Ministério Público Estadual e pelo Tribunal Superior
Eleitoral. A campanha de Jô angariou e agradece o apoio sincero e
decidido do Vice-Presidente José Alencar, dos companheiros de
outras legendas partidárias, de lideranças do movimento social e
cultural, das universidades e escolas e, sobretudo, do povo de Belo
Horizonte. Na essência, nós nos sentimos vitoriosos de o nosso alerta
ter sido ouvido por esta cidade rebelde e consciente, pois a marca de
Belo Horizonte é sempre a rebeldia e a liberdade do pensamento. A
conduta política altiva e corajosa da Deputada Federal Jô Moraes foi
decisiva para a realização do segundo turno, algo fora dos planos
daqueles que se julgavam donos de Belo Horizonte. Somamo-nos ao
sentimento, expresso nas urnas, de que a cidade não aceita
imposições, coronelismos e Prefeitos biônicos. A maioria dos votos foi
um sonoro “não” aos que querem tirar o nosso direito soberano de
escolher o nosso destino pelo sufrágio. As condições materiais
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insuficientes, o limitado tempo de TV e o cerceamento imposto pelas
máquinas não permitiram que a campanha de Jô Moraes se
expandisse e chegasse ao segundo turno. Porém chegamos com a
sensação de dever cumprido. Cabe agora tomar o melhor
posicionamento, aquele que contribua para o reforço da base do
governo do Presidente Lula e da rearticulação de um pólo de centro-
esquerda, que reafirme a importância dos partidos e de sua coerência
programática. Esse posicionamento parte da idéia de que a cidade
não aceitou uma aliança política entre o PT e o PSDB, que se
apresentaram no País e no Estado com diferenças programáticas
entre o governo da inclusão social e o governo de privatizações e da
defesa das elites. Sobretudo, somos chamados a apontar entre as
duas candidaturas que se credenciaram para o segundo turno,
escolher qual delas pode tornar nossa cidade mais humana e realizar
uma gestão democrática. O PCdoB e sua candidata, a Deputada
Federal Jô Moraes, indicam ao eleitorado de Belo Horizonte o voto no
candidato do PMDB, Leonardo Quintão. Essa indicação se
fundamenta em compromissos programáticos firmados pela
candidatura do PMDB vinculados aos direitos do povo e à gestão
democrática. Quando optamos por caminhar junto ao PMDB, fazemos
isso com a certeza de quem já esteve junto em várias outras ocasiões,
aliás em eleições recentes, quando sustentamos a campanha de Lula
e Nilmário, enquanto outros já caminhavam com aqueles que fazem
oposição ao Presidente Lula. Fazemos isso também por entendermos
a importância dos partidos políticos e suas direções, de valorizar
aqueles que respeitam e reconhecem nos partidos um sustentáculo
fundamental da nossa democracia. Não concordamos e nos opomos
aos que submetem os partidos a meros interesses pessoais e
menores. Esse rico debate de idéias que a cidade de Belo Horizonte
promoveu no primeiro turno apontou questões fundamentais, e muitas
delas se tornaram basilares no nosso programa de governo. Nossa
decisão de caminhar daqui para a frente com Leonardo Quintão se
sustenta também no compromisso de que, juntos, poderemos
implementar políticas como o compromisso de governar com base no
princípio do Estado laico, na valorização concreta dos servidores
municipais, no amplo diálogo com as entidades sindicais e no respeito
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aos direitos de cidadania de todos os segmentos da sociedade. A
gestão de Leonardo Quintão deve ser participativa, para garantir suas
instâncias, como o Orçamento Participativo, que deve ser valorizado,
e instrumentos que assegurem a democracia, como o conselho e a
Conferência das Cidades. Enfrentar o grave problema do ensino
viabilizando o pacto pela educação garante o acesso e a permanência
na escola, além da qualidade do aprendizado. Que a juventude da
nossa cidade, que nos deu aulas de cidadania nos vários debates
organizados nas escolas e universidades, tenha direito ao meio passe
escolar, uma dívida que Belo Horizonte tem com os estudantes, já que
é uma das únicas Capitais do País que não tem esse benefício; que a
população mais pobre da cidade tenha garantia da regularização
fundiária, com acesso às sonhadas escrituras, e os proprietários de
imóveis de valor venal de até R$50.000,00 sejam isentos de
pagamento do IPTU; que no governo de Leonardo Quintão mais
mulheres estejam à frente de secretarias e órgãos da administração;
que sejam triplicadas as vagas em creches e escolas de educação
infantil; que a nossa administração assuma o pacto para a redução da
mortalidade materna e crie o hospital da mulher, uma unidade de
referência e atenção integral à saúde da mulher; que seja fortalecida a
atenção primária, com as equipes de saúde ampliadas e completas,
numa perspectiva de cuidado integral. O compromisso principal que
um governo de coalizão deve assumir é governar com um conselho
político composto por suas legendas, comprometido em manter a
cidade no rumo de uma gestão democrática. Construir a Belo
Horizonte de amanhã exige um projeto com planejamento, integração
da região metropolitana e humanização dos serviços. É preciso
colocar as pessoas em primeiro lugar, principalmente as mais
humildes, garantir-lhes saúde, educação, segurança e qualidade do
transporte público, ser orientador de um novo ciclo de
desenvolvimento para a cidade, em permanente diálogo com a
população.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Deputado Carlin Moura,
aproveito este aparte para fazer menção à fala anterior do colega
Deputado Adalclever Lopes justamente quando ele se refere às
emendas “rachadinhas”. Gostaria de relembrá-lo de que, quanto às
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emendas que couberam ao Deputado Federal Virgílio Guimarães,
sabemos o destino, para onde foram. Uma delas foi para o DNOCS e
matou a sede de milhares de pessoas do Norte de Minas. Aliás,
quando eu era coordenador do DNOCS, distribuímos água para mais
de 40 mil famílias daquela região. Talvez fosse interessante saber o
destino das emendas “rachadinhas” de outros Deputados, inclusive
das do pai do Deputado, para que soubéssemos o destino delas,
porque o destino das do Virgílio eu sei. Com certeza, elas têm
endereço certo. Uma delas, como eu disse, foi para o DNOCS, para
resolver essa questão. Demos os canos sim, e não foi só cano, demos
a água e o poço perfurado. Fizemos muito por nossa região.
Discordando um pouco de V. Exa., que é um grande orador desta
Casa, a quem admiro muito, vejo a dificuldade que V. Exa. teve para
declarar esse apoio num discurso limpo. Tenho a certeza de que o
coração de V. Exa., lá no fundo, tem vontade de votar nos candidatos
da nossa aliança, no Roberto Carvalho e no Márcio Lacerda, já que V.
Exa. está apenas cumprindo uma decisão partidária. O sentimento, do
fundo do seu coração, é para que Belo Horizonte continue no rumo
certo, com Fernando Pimentel, assim como esteve na época do
Patrus e com certeza vai continuar com o Márcio Lacerda, que é um
homem que tem experiência administrativa, e como Roberto Carvalho,
que é um grande companheiro que V. Exa. conhece muito bem. Por
tudo isso tenho certeza de que venceremos as eleições e de que o
festival de baixarias iniciado aqui e também nas ruas, com os “e-
mails”, e na campanha difamatória que fizeram contra o Márcio
Lacerda, no primeiro turno, será analisado com clareza pela
população de Belo Horizonte, que terá 13 dias para refletir e deixar
que o PT continue governando Belo Horizonte. Coincidentemente,
esse é o número do PT.

O Deputado Carlin Moura* - Agradeço o aparte do Deputado Paulo
Guedes, que tem uma sintonia muito grande com este Deputado
Carlin Moura. Talvez, Deputado, V. Exa. esteja emocionado com
pesquisas recentes e por isso está confundindo as coisas. Realmente
estou de coração aberto, com muita convicção, defendendo a
campanha de Leonardo Quintão. Vou pôr o vermelho no peito, o 15 no
peito, e vou pedir voto nas ruas. O que me incomodou muito nos
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últimos meses foi a aliança PT-PSDB; essa, sim, incomodou-me e
dificultou-me muito. Essa eu não teria a coragem de sustentar, mas a
campanha de Leonardo Quintão vou sustentar com muito carinho,
com muita convicção e com muita militância.

Gostaria de encerrar dizendo que, se isso aqui fosse um horário
eleitoral gratuito, com certeza a população desligaria a televisão, visto
que não quer saber dessa baixaria, não quer saber o que os
Deputados estão dizendo de “rachadinha” e de “não-rachadinha”, de
Ipatinga e de não-Ipatinga. Meus amigos, o que a população quer
saber é dos projetos para Belo Horizonte. E é por isso que o Leonardo
Quintão garantiu a sua vaga no segundo turno, porque ele não caiu
nessa baixaria, e tenho a certeza de que não vai cair, que vai manter
o alto nível da campanha, ao lado de Eros Biondini. O PCdoB estará
ao lado de todos os apoiadores para garantir o alto nível da
campanha. Essa baixaria não interessa a ninguém, muito menos ao
povo que quer saber é de projetos.

Tenha certeza, Deputado Paulo Guedes, de que este Deputado,
Carlin Moura, vai sair pelas ruas da cidade discutindo com a
população os projetos para Belo Horizonte e carregando o 15 no peito.

* - Sem revisão do orador.
O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, solicito a palavra

pelo art. 164 do Regimento Interno.
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Com a palavra,

pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado Adalclever Lopes.
O Deputado Adalclever Lopes - Querido Presidente Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, gostaria de usar o art. 164, tendo em vista que o querido
e nobre colega Deputado Paulo Guedes nos citou. Quero dizer que,
em momento algum, desejei fazer alguma citação a ele de forma
pejorativa. Se por acaso a carapuça serviu para alguém, tenho certeza
de que não foi para ele. O que eu quis dizer foi que V. Exa. fez muito
bem ao Norte de Minas ao dar cano, bomba, essas coisas todas. Não
quis dizer de outra forma. Quando eu disse “canos”, falava
literalmente, e não no sentido pejorativo. Quis dizer “tubos”, como o
meu Líder me corrigiu. Sou de Caratinga e não falo tão bem o
português como o meu Bispo.

Mas todas as emendas do Deputado Mauro Lopes estão no “site” e
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na Assembléia à disposição de todos, e a família não pode ser
condenada como na Idade Média. Ele responde por si, e as urnas já
responderam por seis vezes, sendo ele um dos Deputados mais
votados do PMDB, e hoje é Secretário-Geral Nacional do PMDB.
Obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Domingos Sávio, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, público que nos acompanha das galerias e pela TV
Assembléia. Inicialmente, quero fazer uma referência ao meu partido,
o PSDB, que continua tendo a maioria das Prefeituras de Minas
Gerais, com desempenho extremamente satisfatório. É preciso fazer
esse contraponto, não em clima de debate em tom pejorativo, mas
sempre respeitando os demais partidos. Hoje houve aqui algumas
manifestações, e quem assistiu à primeira parte dos debates pode
ficar imaginando que houve um ou dois partidos vitoriosos nessas
eleições e que a oposição ao Presidente Lula teria sido um fiasco. O
PSDB, ao contrário, pode, de forma muito tranqüila e clara, com os
números nas mãos, demonstrar que nosso partido continua sendo um
dos mais importantes, bem organizados e atuantes em Minas Gerais e
no Brasil, ampliando o número de Prefeituras, em comparação com a
eleição municipal de 2004. Naquele ano o PSDB elegeu 150 Prefeitos,
e agora estamos com 159 Prefeituras. Portanto, o partido está
presente em um número maior de Municípios, sem considerar as Vice-
Prefeituras, não apenas as de pequenas cidades. Hoje mesmo
tivemos a alegria de ter entre nós o Prefeito reeleito de Uberlândia,
nosso grande líder Odelmo Leão, tendo o PSDB como vice na sua
chapa. Assim também ocorreu em várias cidades mineiras de médio e
grande portes, e não apenas em pequenas cidades, que alguns
quiseram apelidar de grotões pejorativamente. Já deixei claro que
grandes ou pequenas cidades são ambientes da cidadania, que
merecem nosso respeito e igual entusiasmo.

Temos a alegria de estar presentes com os Prefeitos eleitos de
Divinópolis e Sete Lagoas e disputando o segundo turno em
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Contagem e Juiz de Fora. Portanto, o PSDB mantém-se firme como
uma das maiores representações da política mineira, mas fazendo-o
de forma harmoniosa, respeitando os demais partidos. Senão, aí sim,
teríamos que acender a luz amarela - não necessariamente a
vermelha, Deputado Zé Maia -, por estar vendo a democracia em
situação de risco. Mas não, o ambiente democrático prevalece, a
disputa é saudável, em que o PSDB, o PMDB e o PT estão presentes;
e outros partidos menores que começam a se reestruturar, como o PV
e outros, mostram-se presentes em várias cidades.

Todos merecem nosso respeito. E quando as coisas não vão bem,
obviamente cabe ao povo fazer a mudança de direção, o que ocorre
tanto em Prefeituras que estão nas mãos do PSDB como na de outros
partidos. Isso é natural, e esse é o debate que nós, do PSDB e da
base do Governador Aécio Neves, gostamos de sustentar. Um debate
saudável, como deve ser o debate sobre a Prefeitura da Capital de
todos os mineiros, um debate que interessa a todos sem distinção, e
que deve se dar em alto nível. Hoje fiquei surpreso em ver alguns
levarem esse debate para caminhos tortuosos.

Chegou-se aqui, embora sempre com a alegação de que não se
estava comparando, a buscar a referência de Hitler, disso ou daquilo.
Tudo com uma pureza de alma, como se não se quisesse, de maneira
alguma, alfinetar. Ora, não sejamos ingênuos ou hipócritas. Vamos,
sim, fazer um debate de alto nível e respeitoso, mas tanto no campo
das idéias quanto das propostas.

Estou absolutamente convencido de que o povo de Belo Horizonte
compreendeu, desde o primeiro momento, a proposta de uma aliança,
com um candidato preparado e com uma história de vida exemplar,
tanto no campo pessoal como em suas ações em prol da comunidade,
que é Márcio Lacerda, sem dúvida. Márcio Lacerda tem uma história
de serviços prestados à comunidade e de lutas em defesa dos seus
ideais, a ponto de ter sido preso político no período da ditadura. Mas
nem por isso se acomodou ou se acovardou; continuou atuante, e é
um homem bem-sucedido e preparado, que manteve o debate em
altíssimo nível durante todo o primeiro turno e que se dispõe a fazer o
mesmo no segundo turno.

Agora, é sim importante manter o debate em alto nível no que diz
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respeito às referências, às analogias, à busca de qualquer parâmetro
na história, mas também é importante, Deputado Zé Maia, que haja
respeito com o eleitor na hora de se fazerem propostas. Hoje, em um
programa de rádio, o candidato do PMDB, Leonardo Quintão, dizia,
ele próprio: “Olha, cidadão de Belo Horizonte, eu quero ser o Prefeito
e eu vou cuidar de todos vocês; eu, pessoalmente. E você, se chegar
num posto de saúde e não for bem atendido, você telefone lá para o
gabinete do Prefeito, que eu vou te atender; se o seu filho não for bem
na escola, você telefone para o meu gabinete, que eu vou atender
vocês. E eu vou resolver os problemas”. Ora, fui Prefeito de uma
cidade grande, de que me orgulho muito, que é Divinópolis, e, por
mais que eu me empenhasse, era impossível atender diretamente
cada cidadão para resolver as insatisfações em relação ao serviço
público. Então, será que aqui não se está faltando com o respeito ao
cidadão? Vamos fazer uma reflexão objetiva, clara, sincera, sem
hipocrisia ou demagogia. Tem cabimento alguém dizer para o povo de
Belo Horizonte, para os milhões de belo-horizontinos: “Eu vou ser um
Prefeito que, quando você telefonar, eu vou te atender, e nós vamos
resolver o problema do médico que não estava no posto na hora certa,
e da escola em que o seu filho não está com uma boa nota. Liga para
mim que eu vou resolver”? Ora, isso é uma apelação tão baixa quanto
a de usar o baixo nível de agredir o candidato oponente, porque isso é
agredir a inteligência do eleitor. Para mim, isso é agredir o cidadão de
Belo Horizonte, que, de fato, quer uma escola melhor, um posto de
saúde melhor e uma segurança mais estruturada. Tudo isso é
absolutamente legítimo, como é legítimo que o candidato a Prefeito
diga que vai trabalhar para que tudo isso seja melhor. Mas, quanto a
chegar e dizer “olha, liga para mim, que eu vou te atender e vou
resolver o problema, porque eu vou cuidar de gente”, isso é um
desplante. Se continuar nessa linha, essa eleição promete ser, no
segundo turno, a eleição do desespero, do tipo: “Olha, eu tenho de
ganhar a qualquer custo; pelo amor de Deus, votem em mim”. Agora,
usam-se outros artifícios.

Aí, volto ao questionamento: estamos falando da eleição na Capital
de todos os mineiros; de uma eleição que é importante para todos os
mineiros, mas que é muito importante para quem vive aqui, muito
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importante para o cidadão que precisa de um bom posto de saúde, de
um transporte digno e de qualidade, etc. Soube hoje, pelos jornais,
que esse mesmo candidato do PMDB disse o seguinte: “Olha, tem um
dinheiro sobrando aí, porque, com a venda das ações da Copasa,
houve um acréscimo no orçamento do dinheiro, e, com esse dinheiro,
vou dar passe livre para os estudantes”. Ora, dinheiro da venda das
ações é um dinheiro que entra apenas uma vez no caixa. Mas o
candidato chega e promete que vai dar passe livre para todo o mundo,
sem ter de explicar de onde vai tirar o dinheiro para fazer isso. Esse é
um tipo de campanha séria? É essa a onda que estão propagando, e
até como se as eleições já estivessem ganhas? Acho que isso aí não
é a onda, não, mas é levar na onda as pessoas - lembra dessa
expressão, Zé Maia? Vão te embromar; vão te levar numa onda e, na
hora em que você perceber, verá que é um tsunami para te destruir,
para acabar com a sua vida, para pegar o poder e usá-lo sem a
responsabilidade de pensar que é preciso ter com o eleitor uma
relação de respeito, que é a de dizer que se quer melhorar a saúde, a
educação, etc., e para isso é preciso administrar junto com o governo
do Estado e com o governo federal - aliás, parece-me que já se
proclamou isso num discurso de bom-tom.

Todavia o Governador Aécio Neves e o Presidente Lula, ou seja, o
PSDB e o PT, fizeram uma escolha pela sua responsabilidade para
com a Capital mineira. Eles entendem que o Márcio Lacerda está mais
bem preparado, pode reunir e reúne as melhores condições para
realizar um bom governo, em sintonia com o Governador Aécio Neves
e o Presidente Lula. É razoável que haja uma contraproposta, mas no
nível do bom senso, sem abusar da inteligência do eleitor e da
paciência de todos nós, para dizer que o PSDB ou o PT está
contratando bate-pau. Isso é brincadeira feita com a inteligência das
pessoas! Ocorrência policial existe para ser feita. Tumulto em disputa
eleitoral sempre existiu. Quem vem fazer esse tipo de pregação não
venha posar de santo, porque sabemos muito bem as agressões que
o Márcio Lacerda sofreu e continua sofrendo. Portanto, essa não é a
linha razoável que se pode esperar para um segundo turno. Aí vai o
meu alerta ao cidadão, ao nosso eleitor de Belo Horizonte: de repente,
para não se eleger um candidato que tem o apoio natural e
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democrático de um Governador bem avaliado e de um Prefeito que
conclui um mandato bem avaliado, começam a inventar todo o tipo de
mentira e de promessa para iludi-lo. É hora de acender, sim, uma luz
no fim do túnel.

O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Ilustre Deputado Domingos
Sávio, agradeço-lhe o aparte e cumprimento-o pelo pronunciamento
sóbrio, sereno e equilibrado, pela interpretação do processo político
que V. Exa. faz com absoluta precisão. Reitero o que V. Exa. disse. O
PSDB aumentou o número de Prefeitos eleitos nestas eleições, ou
seja, passou de 150 para 159. O partido sai extremamente vitorioso
das eleições.

Outro aspecto debatido na tarde de hoje foi a aliança que ocorreu na
candidatura a Prefeito de Belo Horizonte. Na verdade, não houve
imposição alguma, mas sim um trabalho extremamente criterioso, no
qual havia o desejo da população de Belo Horizonte em continuar
tendo um Prefeito sintonizado com o Governador Aécio Neves e o
Presidente Lula. Além disso, que se desse seqüência ao trabalho que
o Prefeito Fernando Pimentel está realizando em Belo Horizonte; há
que se reconhecer que é um grande trabalho. Isso foi feito por meio
de consultas de opinião pública aos eleitores da Capital, que disseram
aos que estavam formulando essa aliança que tinham o desejo de que
esse trabalho continuasse. Além disso, que houvesse uma aliança e
um candidato sintonizado com o trabalho que o Governador vem
realizando em Minas, e o Presidente Lula no governo federal. Na
verdade, chegou-se ao nome de Márcio Lacerda, que foi Secretário
Executivo do Ministério da Integração Nacional e Secretário de
Desenvolvimento Econômico em Minas Gerais. Pude acompanhar seu
trabalho pessoalmente. Vieram vários milhões de reais de
investimentos tanto para Belo Horizonte quanto para Minas Gerais.
Portanto, se apresenta como uma pessoa extremamente preparada,
ou seja, pronta para continuar esse trabalho que vem sendo realizado
na Capital. Há um outro aspecto importante. Vi, numa pesquisa de
opinião pública hoje, que o Governador Aécio Neves aparece com
uma aprovação acima de 90% no Estado. Talvez seja realmente a
maior aprovação de um homem público deste país. Num Estado deste
tamanho, onde há diversas regiões e dificuldades administrativas, há
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de se destacar e ressaltar a aprovação que o Governador Aécio
Neves tem e que mais uma vez o põe, assim como Pimentel e Lula,
diante da responsabilidade de continuar o grande trabalho que vem
sendo feito na Capital. Por essa razão, a escolha do Márcio Lacerda,
homem extremamente preparado para continuar esse trabalho.
Portanto, essa aliança está no caminho certo.

Venho aqui cumprimentá-lo, Deputado Domingos Sávio, pois V. Exa.
fez uma exposição absolutamente precisa, no tom correto e com o
equilíbrio necessário. Nas campanhas eleitorais, é muito comum se
exaltar e o nível baixar. Todavia, o debate tem de ser no nível que V.
Exa. propõe, ou seja, com serenidade e equilíbrio, pois estamos
discutindo aqui o futuro de milhões de pessoas. Parabéns pelo
pronunciamento e obrigado pelo aparte.

O Deputado Domingos Sávio - Peço a compreensão do Presidente,
pois gostaria muito de ouvir o nobre Deputado Gilberto Abramo.

O Deputado Gilberto Abramo (em aparte) - Deputado Domingos
Sávio, concordo plenamente que o discurso tem que ser em nível
totalmente diferente do que temos visto. Entretanto, na semana
passada, V. Exa. não demonstrou, pelo menos a meu ver, essa
preocupação quando fez menção à religião do Deputado e candidato
à Prefeitura de Belo Horizonte, Leonardo Quintão, dizendo que o pai
dele era pastor, e ele, evangélico. Saí daqui sem uma explicação para
isso. Questionei-me: O que ele quer dizer? Ele tem cara de santo,
mas não é? Ou ele é evangélico e é incompetente para administrar?
Não entendi essa declaração, até porque V. Exa. elegeu o seu
Prefeito em Divinópolis. Certamente, muitos evangélicos votaram no
seu candidato, e não acredito que, no momento de pedir voto, olhou-
se para a fisionomia do eleitor e se disse: “Olha, você tem cara de
santo, mas não é. Então não quero o seu voto. Você é incompetente
para votar em mim”. Acredito que não tenha feito isso, até porque a
religião da pessoa não vem classificada no voto.

Aproveitando a oportunidade, quero registrar a infelicidade do
Deputado Paulo Guedes, Líder da Minoria, quando disse que, pelo
fato de o Sebastião Quintão, pai do Deputado Leonardo Quintão, ter
dificultado alguns eventos da Igreja Católica em Ipatinga, o Leonardo
também estaria aplicando isso aqui, em Belo Horizonte. Essa é uma
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comparação que não deveríamos fazer neste Parlamento, porque não
discutimos aqui religião de ninguém. E é uma declaração infeliz, pois,
indiretamente, ele está promovendo uma briga entre católicos e
evangélicos. Está certo? Então acredito que ele tenha sido muito
infeliz na sua exposição. Há evangélicos honestos e sinceros, como
também católicos. Em todas as áreas, há os bons e os maus.
Portanto, não podemos classificar todo o mundo. Há padres que foram
eleitos para Prefeituras, mas nem por isso os seus eleitores terão de
trancafiar os filhos dentro de casa. Temos de ponderar essas
questões para que o debate não se transforme em uma discussão
religiosa. Então, a minha indagação a V. Exa. é sobre a sua exposição
na semana passada: o evangélico - no caso do Leonardo - tem cara
de santo, e não é, ou ele é incompetente para governar?

O Deputado Domingos Sávio* - Deputado Gilberto Abramo,
recapitularei, de maneira bem objetiva, os fatos, e V. Exa. pode
conferi-los, pois todos os nossos arquivos estão bem guardados. Fiz
referência ao Deputado Leonardo quando alguém, que me antecedeu
na tribuna, disse que o Márcio Lacerda era um poste, um
desconhecido. Quando cheguei a esta Assembléia - essa foi a
informação que tive e foi quando o conheci -, eu disse que o Deputado
Leonardo Quintão - aliás, ele não era tão conhecido - havia sido eleito
Vereador por uma popularidade no meio evangélico, que
historicamente sempre o acompanhou. Disse ainda que ele havia sido
eleito Deputado Estadual com uma campanha muito focada na Igreja
Evangélica e Deputado Federal - acompanhei o seu processo eleitoral
- em campanha também focada no meio evangélico. Frisei que
entendia que isso não era demérito nem defeito; era uma
característica, um perfil de um político - pelo menos até aquele
momento da sua trajetória - muito ligado à sua base religiosa.
Portanto, deixo claro a V. Exa. que jamais fiz distinção entre
evangélicos, católicos, batistas ou qualquer que seja a seita religiosa,
até porque sou católico, mas tenho convivência extremamente
fraterna com toda a Igreja Evangélica. Quando Prefeito, fiz mais
doações de imóveis - obviamente, observado o preceito legal da
autorização legislativa - a Igrejas Evangélicas, que estavam em franco
crescimento em Divinópolis, do que a Igrejas Católicas. Portanto, sem
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nenhum preconceito nem nenhuma distinção, mas apenas como uma
referência clara à história desse político mineiro. Pelo que conheci,
pelas informações de que disponho até hoje, um político mineiro que
se desenvolveu bem dentro desse segmento religioso, o que, na
minha opinião, não dava condição de alguém falar que ele é mais
popular, mais conhecido que o Márcio Lacerda. Foi nesse âmbito,
nessa esfera de análise, que fiz referência à questão religiosa.

Portanto, longe de mim querer dizer que o Leonardo, por ser
evangélico, tem cara de santo mas não é santo. Isso quem está
dizendo é V. Exa. Eu não usei isso no meu pronunciamento. E deixo
muito claro o meu respeito tanto pelos evangélicos quanto pelos
católicos. As minhas discordâncias com o Deputado Leonardo, e que
vêm desde a época que ele estava nesta Assembléia, são de cunho
ideológico, são de princípios, estão no campo do debate entre a teoria
e a prática.

Essa discussão cabe também para a religião, porque São Tiago já
dizia que não adianta o evangelho sem as obras, sem as práticas. O
meu debate com o Deputado Leonardo Quintão é muito nesse campo.
Para mim, a teoria tem de estar muito próxima da prática. Também a
teoria religiosa, Deputado Gilberto; sou discípulo de São Tiago, por
assim dizer, já que nasci na minha pequenina São Tiago, e fui para a
terra do Divino, Divinópolis, e a teoria e a prática têm de estar muito
perto, porque só de bater no peito e dizer “Senhor, Senhor”, não se
chega lá não. Então discordo de teoria e prática. Mas, se ele é
evangélico ou católico, isso é menos relevante para uma disputa
eleitoral. Para mim isso não é significante, e eu jamais fiz essa
consideração.

O Deputado Wander Borges (em aparte) - Quero cumprimentar o
Deputado Domingos Sávio e contar com a compreensão do
Presidente Dalmo Ribeiro Silva. Daqueles que nos antecederam, e
alguns com a veemência muito forte, ouvi um ataque extremamente
pejorativo, inclusive ao meu partido, o PSB.

Talvez desconheçam a história dos mais de 60 anos do PSB. Aliás
dos seus grandes líderes, a exemplo do velho Arraes, que foi retirado
do Palácio das Princesas à força na época da ditadura. Ditadura essa
contra a qual o nosso companheiro, hoje candidato a Prefeito de Belo
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Horizonte, lutou. Falaram aqui do ponto do Márcio Lacerda. Talvez o
ponto do Márcio Lacerda seja o ponto durante as noites frias, na
cadeia de Juiz de Fora, para defender o direito à liberdade de
expressão que estamos tendo neste momento.

Márcio Lacerda é, com certeza, um dos homens mais honrados que
este país já produziu, e tantos outros. Ainda jovem foi preso e
torturado, assim como tantos outros colegas, para defender o
interesse e as causas nobres da liberdade de expressão, da
construção de um Brasil melhor, de um Brasil mais justo. Por isso
Márcio é candidato a Prefeito de Belo Horizonte. E tem a seu lado
outro grande mineiro, o ex-Vereador, Deputado, autor da lei que trata
da agência metropolitana, o nosso companheiro Roberto Carvalho. É
com certeza a dupla que melhor atende aos anseios, não políticos,
Deputado Domingos Sávio, mas de gestão.

A crise nova está vindo. O Brasil precisa de homens que saibam
gerir o dinheiro público. E isso o Márcio Lacerda fez com competência,
tanto na iniciativa privada quanto na rede pública, quando foi
Secretário Executivo do Ministério da Integração. Àquela época, não
podendo ser empregado da antiga Telemig, porque a ditadura militar o
impediu, foi com suas próprias mãos buscar outros caminhos. Na sua
construção, empregou mais de 50 mil pessoas.

Àquela época, não podendo ser empregado da antiga Telemig,
porque a ditadura militar o impedia, foi, com suas próprias mãos,
buscar outros caminhos e, na sua construção, empregou mais de 50
mil pessoas. Foi um empresário de sucesso e, na venda das suas
empresas, dividiu parte de seus lucros com os servidores da empresa.
Essa aliança tem um sentimento diferenciado. V. Exa. foi Prefeito, eu
fui Prefeito; quisera eu ter tido a oportunidade de atender a todos que
me procuravam. Isso é impossível. O que se tem hoje na televisão é
uma proposta séria e correta, levada à luz da seriedade e da
responsabilidade com o orçamento público e que tudo pode. Já vivi
essas campanhas. Tudo tem jeito, tudo pode porque o verdadeiro
compromisso é aquele pautado inclusive no plano de governo
apresentado para a sociedade. Podem ter a certeza de que Belo
Horizonte acertará, pois Márcio representa o que há de melhor entre
os homens públicos que as últimas gerações produziram. Márcio
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Lacerda, com certeza, será eleito Prefeito de Belo Horizonte, porque a
sociedade, nesses 13 dias, vai saber separar o joio do trigo e ver a
responsabilidade de um homem sério, de um homem íntegro, que não
quer simplesmente ganhar uma eleição, quer ganhar e governar com
justiça, com amor ao próximo e com a responsabilidade de construir
um mundo melhor. Esse é Márcio Lacerda, o 40 do PSB. Muito
obrigado.

O Deputado Domingos Sávio* - Sou eu que agradeço os brilhantes
apartes tanto do Deputado Gilberto Abramo quanto do Deputado
Wander Borges. De modo especial, agradeço à Presidência a
tolerância que teve com os minutos excedentes.

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

Paraca, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas,
público aqui presente, público que nos acompanha pela TV
Assembléia, vou mudar um pouco o discurso. Vários oradores que me
antecederam falaram das eleições. Quero falar um pouco sobre
alguns eventos que comemoramos no ano de 2008. Nossa
Assembléia já foi palco de menções e debates sobre os 60 anos da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, do centenário de
nascimento do grande mineiro Guimarães Rosa, e já se fez referência
aos 60 anos de lançamento de um livro que marca a história da luta
pela emancipação do povo brasileiro, que é “Pedagogia do Oprimido”,
do grande educador, do grande homem público, do grande brasileiro
Paulo Freire. Ontem trouxemos a público, pois a Assembléia teve a
oportunidade de organizar e ajudar a dar visibilidade, resgatando a
memória e trazendo para a discussão das políticas públicas aplicadas
no Estado, a influência e o legado do grande brasileiro Josué de
Castro, no centenário do seu nascimento. A Comissão de Participação
Popular da Assembléia encaminhou um requerimento apresentado por
três Deputados - eu e os Deputados Padre João e André Quintão -,
solicitando um debate público sobre o estado da arte da política de
segurança alimentar em Minas Gerais e uma discussão mais ampla
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sobre o problema da fome em Minas e no Brasil. Tivemos a presença
de pessoas ilustres e importantes nessa reunião de ontem, como D.
Mauro Morelli, Presidente do Conselho de Segurança Alimentar e
Nutricional Sustentável de Minas Gerais - Consea-MG -; Anna Maria
de Castro, filha do Josué de Castro, doutora em sociologia e
professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro; Luiz
Fernando Maia, Presidente do Instituto de Cidadania, Educação e
Cultura; Rosilene Cristina Rocha, Secretária Executiva Adjunta do
MDS, do nosso querido Ministro Patrus Ananais; e outros
representantes da sociedade civil. Falar de Josué de Castro é
fundamental, primeiro, para recuperar a sua memória e o seu legado,
muito pouco conhecidos pelo povo brasileiro. Lerei rapidamente
alguns tópicos da sua biografia: formado em medicina pela Faculdade
Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, em 1929; membro da
Comissão de Inquérito para Estudo da Alimentação do Povo
Brasileiro, realizado pelo Departamento Nacional de Saúde, 1936;
Presidente do Conselho da Organização para Alimentação e
Agricultura das Nações Unidas - FAO -, entre 1952 e 1956; Presidente
da Associação Mundial de Luta contra a Fome - Ascofam -; Presidente
eleito do Comitê Governamental da Campanha de Luta contra a Fome
da ONU, em 1960; Deputado Federal pelo Estado de Pernambuco de
1954 a 1962; Embaixador do Brasil na ONU em Genebra, de 1962 a
1964; demitiu-se em virtude do Golpe Militar de 31/3/64, que, por meio
do Ato Institucional nº 1, lhe cassou os direitos políticos em 9 de abril
do mesmo ano; exilou-se na França desde então. Faleceu em Paris
em 24/9/73. A morte de Josué de Castro foi notícia nos grandes
órgãos de comunicação de todo o mundo, que fizeram menção a esse
importante brasileiro e à sua contribuição para o combate à fome no
mundo inteiro e à sua visão inovadora nesse aspecto, trazendo a fome
para o campo da ciência e da política e fazendo com que a visão
dominante até então fosse absolutamente transformada. Gostaria
ainda de citar uma referência do nosso Betinho, da Campanha contra
a Fome, da Ação da Cidadania, que diz: “Acho que foi ele que disse
‘existe fome no Brasil’. Ele que deu à fome o estatuto político e
científico quando levantou essa questão. Esse é um crime político que
a ditadura militar tem de debitar na sua imensa conta: a morte de
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Josué de Castro no exílio”.
Queria, também, citar Chico Science, grande compositor, músico

brasileiro, já falecido, da mesma origem de Josué de Castro, em
várias de suas composições famosas, fazia menção a Josué de
Castro: “Ó, Josué, nunca vi tamanha desgraça. Quanto mais miséria
tem, mais o urubu ameaça...” “...Tem que saber pra onde corre o rio,
tem que saber seguir o leito, tem que estar informado, tem que saber
quem é Josué de Castro,... rapaz!”.

Josué de Castro, trabalhando pelo prisma da segurança alimentar e
nutricional, era muito respeitado, admirado por Darcy Ribeiro, pelo
geógrafo Mílton Santos e por todos os que lutaram e lutam para
transformar para melhor a vida do povo brasileiro hoje. É bom
ressaltar as conquistas que o governo Lula vem obtendo. A segurança
alimentar e nutricional, com o governo Lula, ganhou relevo,
importância como política de Estado, repercutindo em todo o território
nacional, fomentando a organização dos conselhos em todas as
esferas de governo, descentralizando e oferecendo apoio para a
organização, a implantação e o desenvolvimento de políticas públicas
em cada Município brasileiro preocupado em garantir a segurança
alimentar e nutricional. Durante o governo Lula, o estímulo à
participação da sociedade civil e a organização dos conselhos de
segurança alimentar e nutricional representaram um grande avanço,
uma grande conquista em todos os Municípios brasileiros. Houve
investimento efetivo, profundo e rigoroso na regulamentação, na
legislação, propondo o controle e a participação efetiva da sociedade
no acompanhamento das políticas públicas voltadas para o combate à
fome e para a garantia da segurança alimentar e nutricional. Cito
ainda a transversalidade, o trabalho feito pelos vários Ministérios e por
outros órgãos do governo federal em sintonia com essa proposta de
combate à fome e à miséria. Ressalto também os programas
estratégicos para o combate à fome, principalmente o Bolsa-Família,
que foi universalizado para toda a sociedade brasileira, além do
Programa de Aquisição de Alimentos - PAA -, que também cresce e
apóia efetivamente a produção e a comercialização dos produtos da
agricultura familiar, que representa mais uma grande conquista do
governo Lula. Agora, mais recentemente, tivemos o grande guarda-
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chuva apresentado à sociedade como o Programa Mais Alimentos,
que visa estimular a produção de alimentos em todo o Brasil,
considerando-se, principalmente, o cenário atual, pois o mundo inteiro
atravessa não só uma crise financeira mas também uma crise de
alimentos. Como já dizia Josué de Castro, o problema não é só a
produção de alimentos mas também a sua distribuição e,
principalmente, a possibilidade de a sociedade adquiri-los. Portanto,
essa também é uma questão profunda de desigualdade social, de
distribuição de renda, de distribuição de riqueza. Muitos desafios
estão postos, e o principal deles é tornar o direito à segurança
alimentar e nutricional cada vez mais exigível, reclamável pela
sociedade. Mas é preciso também implantar efetivamente o Sistema
de Segurança Alimentar e Nutricional - Sisan - em todo o País. Na
verdade, já está estruturado, vem crescendo, mas é preciso fazê-lo
chegar a todos os Municípios brasileiros. Finalmente, o maior desafio
é acabar com a fome no Brasil.

Sr. Presidente, farei referência a um dado importante do debate de
ontem, sobre o qual esta Casa vai ter de refletir e discutir. Trata-se de
um aspecto que está ao alcance de nossa ação; logo, podemos
contribuir. O Secretário Manoel Costa trouxe um dado importante e
até preocupante, depois de falar da importância do Iter, depois de
dizer que o Consea-MG participou da implantação do referido instituto
em Minas Gerais. Segundo ele, ainda existem, em Minas Gerais,
20.000.000ha não regularizados, ou seja, sem documentação, sem
titularidade. Desse total, 4.000.000ha, que atenderiam 200 mil
famílias, estão com demanda de regularização no Iter. Portanto, além
desses 4.000.000ha para serem regularizados, há ainda
16.000.000ha, que se compõem de terras devolutas do Estado e de
terras não tituladas, não regularizadas.

É fundamental, para que possamos produzir alimentos e combater a
fome, que as terras estejam regularizadas, tituladas, porque sem isso
não se tem acesso a recursos, por exemplo, do Pronaf, e a outros
necessários para garantir a produção e a agregação de valor aos
produtos do meio rural.

D. Mauro Morelli também participou e trouxe, entre muitas
contribuições, uma afirmação importante: que o desafio ético no
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Brasil, principalmente, é combater a concentração de riqueza e de
renda. D. Mauro afirmou ainda que, enquanto alimento for mercadoria,
“commodity”, haverá fome no Brasil e no mundo.

É importante que a gente aprofunde esse debate. Os oito objetivos
do milênio, estamos ajudando a divulgar e promover, a fazer com que
as políticas públicas estejam sintonizadas com a conquista das metas
do milênio, através dos oito objetivos do milênio, todos eles
fundamentados na segurança alimentar e nutricional, direito humano
básico. Sem a segurança alimentar e nutricional, não é possível
avançar na conquista das metas, dos objetivos do milênio.

Finalmente, há a necessidade imperiosa de um pacto social.
Estamos ainda devendo isso à sociedade brasileira, para garantir de
fato dignidade à nossa população.

Sr. Presidente, neste momento gostaria de fazer menção a uma
outra atividade que ajudamos a promover, da qual participamos e que
tem relação estreita com o que acabamos de dizer aqui sobre Josué
de Castro, sobre o combate à fome e a promoção da segurança
alimentar e nutricional. Acreditamos que a melhor maneira de
homenagear Josué de Castro é, de fato, engajar-nos nessas ações,
na promoção dessas políticas, no enraizamento e na descentralização
dessas políticas para garantir produção, renda e melhora de
oportunidades e de qualidade de vida para a população no interior do
nosso Estado, particularmente nas regiões que têm a sua economia
deprimida, como o Norte, o Noroeste, o Jequitinhonha e o Vale do
Mucuri.

Nosso mandato participou ativamente disso, do encontro dos
parceiros do desenvolvimento do Vale do Urucuia. Há muitos anos,
desde 1999, participamos dessa articulação, estamos na proposição
dessa luta para desenvolver esse grande território, que é o Vale do
Urucuia, do Rio Urucuia, um dos principais contribuintes à margem
esquerda do Rio São Francisco.

No dia 10 de outubro, sexta-feira, tivemos a presença dos parceiros.
Farei uma leitura, para não deixar de citar nenhum deles. O nosso
projeto de desenvolvimento do Vale do Urucuia chama-se Projeto de
Desenvolvimento Sustentável Integrado do Vale do Rio Urucuia.
Participantes: Agência de Desenvolvimento do Vale do Rio Urucuia -
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ADSVRU -, principal articuladora desse processo, a Alfa, Fundação
Banco do Brasil, Sesc, Sebrae, Prefeituras, o nosso mandato, o
Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do
Desenvolvimento Social, o Ministério da Integração, a Embrapa, o
Ministério do Trabalho através da Secretaria Nacional de Economia
Solidária, o IEF, a Codevasf, o Banco do Brasil, a Sepir, o Incra, a
Emater regional, o Movimento Sacode, a Alavanca Sagarana, o
Instituto Girassol, o Instituto Risoterapeutas. Portanto, são muitos
órgãos e entidades não governamentais envolvidos nessa construção
de emancipação, de libertação do Vale do Urucuia. Na proclamação
que aconteceu no Distrito de Sagarana, no Município de Arinos,
portanto menção também ao centenário de nascimento de Guimarães
Rosa...

Sagarana nasceu do segundo assentamento de reforma agrária do
nosso Estado e recebeu esse nome em alusão à obra de Guimarães
Rosa. Aproveitamos a oportunidade para homenagear o nosso grande
escritor mineiro.

Gostaria de mencionar o encontro das lideranças, aqui já citado.
Além de nossos parceiros, as principais lideranças comunitárias dos
10 Municípios do Vale do Urucuia reuniram-se para discutir, avaliar e
projetar a continuação do trabalho. Foi realizada palestra sobre
inclusão digital como ferramenta para o desenvolvimento sustentável
pela organização Programando o Futuro, umas das parceiras nesse
trabalho. Houve apresentação de resultados do Projeto Escola
Sagarana, que, entre muitos outros, foi criado para desenvolver as
cadeias produtivas no Vale do Urucuia, fazendo principalmente com
que a escola formal, estadual ou municipal, se envolva e leve essa
temática, essa mobilização para dentro do espaço escolar. Houve
também o lançamento da coleção de camisetas Sagarana, do livreto
“Guimarães Rosa Retorna a Sagarana - Cultura, Identidade e
Sustentabilidade”, e do cordel “O Encontro da Santa e da Criança em
Sagarana no Centenário do Rosa”. Lembramos que domingo, dia 12,
foi o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e do
Distrito de Sagarana, além de ser o Dia da Criança. Ocorreu o plantio
simbólico da primeira muda, entre as 200 que serão plantadas em
homenagem ao bicentenário do Banco do Brasil, que, por intermédio
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de sua fundação, é o principal parceiro do Projeto Urucuia Grande
Sertão.

É muito importante falar ainda do recebimento da comitiva de
tropeiros, os caminhantes de Missão Cruls, que foram recebidos com
muita alegria pela comunidade local, que passa por várias cidades do
Vale do Urucuia e chegará a Brasília no final da semana que vem,
com o apoio do Exército Brasileiro. No Projeto Revivendo Êxodos,
centenas de alunos da rede pública de ensino de Brasília participam
da caminhada neste momento.

Por fim, houve o encontro cultural com mestres do artesanato,
fiandeiras e artesãos da região, que fizeram demonstrações de seus
ofícios e promoveram intercâmbio. Também ocorreu a oficina de
metarreciclagem de lixo eletrônico, promovida no sábado e no
domingo pela organização Programando o Futuro. Todo o evento foi
coroado com o “show” “Causos e violas das Gerais”, promovido pelo
Sesc, que levou à nossa região esse importante traço da cultura
mineira e regional dos violeiros e músicos.

Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de fazer um apelo, que
reforçarei pessoalmente, envolvendo diretamente a ação do Estado de
Minas Gerais e a nossa região, o Vale do Urucuia: quero pedir ao
Presidente da Emater de Minas Gerais, José Silva, que esse órgão
atue de forma orquestrada, participe das nossas discussões e do
nosso planejamento, auxilie diretamente na promoção da cadeia do
leite, principal cadeia apoiada pelo Projeto Urucuia Grande Sertão, na
diversificação da produção, por meio de apoio ao desenvolvimento da
fruticultura e dos frutos do cerrado, da apicultura, da piscicultura, do
artesanato e do turismo.

Não podemos prescindir da participação do governo do Estado.
Basta verificar que a grande maioria dos parceiros são órgãos do
governo federal que atuam de forma combinada, articulada,
integrando esforços no Vale do Urucuia, que também conta com o
apoio fundamental do Ministério da Integração Nacional na
revitalização da Bacia do Rio Urucuia.

Já fizemos, com recursos da Fundação Banco do Brasil, cerca de 13
mil barraginhas para contenção da água da chuva e, agora, com
recursos da Codevasf, faremos mais 13 mil para garantir o
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abastecimento e a perenização dos cursos de água que abastecem os
Rios Urucuia e São Francisco. Portanto, a presença da Emater nesse
esforço e nessa organização é fundamental. Nós gostaríamos que as
ações realizadas no Vale do Urucuia e coordenadas pelo Presidente
José Silva passassem por esse crivo e que estivessem organizadas,
concatenadas e articuladas sob esse esforço maior. A Emater está
presente e atuando, mas vamos conversar mais, não para denunciar
ou cobrar e, sim, para sensibilizar e convencer de que essa é a melhor
maneira de o governo do Estado fazer isso, particularmente da parte
do IEF e da Emater, fortemente presente na região, nesse processo
de ação integrada e articulada com diversos órgãos do governo do
Estado, com as Prefeituras e com as lideranças do Vale do Urucuia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra
a discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei
Complementar nº 112, 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 15, às 9 e às 20 horas, nos termos dos
editais 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 67ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/10/2008

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Questões de ordem - Chamada para
recomposição do número regimental; inexistência de quórum para
votação - Encerramento.
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Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro

- Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Agostinho
Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz -
Carlin Moura - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano -
Domingos Sávio - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda
- Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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

- A Deputada Maria Lúcia Mendonça, 2ª-Secretária “ad hoc”,
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

Questões de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, pedi a palavra
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apenas para cumprimentar os nossos visitantes, já que aqui se
encontram presentes diversos servidores do Poder Judiciário, o
Serjusmig e o Sindojus, que são os sindicatos dos servidores do
Poder Judiciário, que certamente aguardam ansiosamente pela
votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei
Complementar nº 112, que contém a organização e a divisão
judiciárias, do Estado. As faixas, por si sós Sr. Presidente, trazem
mensagens sobre o posicionamento que os ilustres servidores
desejam dos Srs. Deputados e das Sras. Deputadas. Logo no início
da tramitação do projeto de lei, tivemos o dissabor de ver o Tribunal
de Justiça de Minas Gerais enviando correspondência aos Deputados
para que não fosse feita nenhuma emenda, tratando o Poder
Legislativo de uma forma nunca antes vista e tratada por nenhum
Poder deste Estado. Sr. Presidente, este é o momento em que
nenhum Poder pode deixar não só de respeitar, mas também de tratar
outro Poder com a harmonia determinada pela chamada tripartição de
Poderes. Portanto, o trabalho dos Deputados na alteração, na
apresentação de emendas e substitutivos e na discussão das
Comissões e em Plenário é feito pelos Deputados não por imposição
do Tribunal ou a seu pedido, mas por determinação do Poder
Constituinte Originário. Ou seja, isso faz parte de uma expressa
determinação da Constituição, e os Deputados devem fazê-lo sempre
que julgarem necessário. Os servidores que aqui se encontram
esperam do Poder Legislativo Estadual essa resposta, isto é, a
resposta de quem representa a população e de quem teve a
procuração, mediante seu voto, de fazer valer a voz dos legítimos
representantes do povo, que é o parlamento. Portanto, não será o
Parlamento de Minas que vai aceitar imposições, ilações ou coisas
semelhantes vindas de alguns membros do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, para dizer o que o Poder Legislativo deve ou não fazer.
Sr. Presidente, agradeço a paciência de V. Exa. Estamos confiantes.
A comissão especial que foi designada para apresentar parecer sobre
os vetos tem a certeza absoluta de que os Deputados estão
acompanhando a sua orientação, que certamente atende aos anseios
dos servidores. Aqui será dada a última palavra. Temos certeza de
que o que não nos falta neste momento é a sensibilidade humana;
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mas, acima de tudo, devemos conhecer, com muita clareza, as
competências que nos foram delegadas nas urnas. Muito obrigado.

O Deputado André Quintão - Queria parabenizar os funcionários por
essa belíssima mobilização, necessária para termos uma Justiça
eficiente no Estado, o que depende de respeito aos seus servidores,
às suas entidades. Esperamos que esta Assembléia mostre isso
nessa votação. Quero lembrar que esta é uma Assembléia Legislativa,
e não uma Assembléia homologativa. Nós, das Bancadas do PT e do
PCdoB, estudamos as reivindicações e estamos com as entidades.
Queria destacar que o Oficial de Justiça exerce papel estratégico.
Aquela frase é muito pertinente: “Sem Oficial de Justiça, não há
Justiça”. Mas diz respeito a um Oficial de Justiça com capacidade
técnica, de nível superior, preparado para executar um bom serviço.
Por isso, queremos apoiar a derrubada do veto do Governador ao
artigo que exige essa especificação. Gostaríamos de cumprimentar os
servidores e dizer que esta Assembléia fez um trabalho muito sério na
análise do projeto, por muito tempo. Esta Casa tem autonomia para
alterar, corrigir. Esse é o verdadeiro papel, é a atribuição do
Legislativo. Portanto, nada melhor que fazer a voz do povo ecoar
nesta Casa. O PT e o PCdoB irão votar com o povo e com os
servidores. Muito obrigado.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, colegas Deputados,
funcionários da Justiça, talvez eu seja o advogado com maior número
de processos em tramitação nas Varas do Fórum de Belo Horizonte.
Sou advogado militante há 20 anos. Como digo aos meus colegas,
estamos Deputados, estou Deputado. Sou advogado, continuo
exercendo minha profissão, advogando especialmente para as
pessoas mais humildes e necessitadas. Todos os nossos mandados
foram cumpridos a tempo e a hora, da forma mais eficiente possível.
Até hoje, reclamam da Justiça em todos os cantos do País. Tenho dito
todos os dias, inclusive ao Presidente do Tribunal, que não há
nenhuma censura a ser imposta aos trabalhos dos Oficiais de Justiça
de Minas Gerais. Quando o Governador do Estado opõe veto,
liberando o profissional da necessidade de ter um curso superior, do
ponto de vista jurídico assistimos a uma atrocidade. Talvez os leigos
não entendam o verdadeiro papel do Oficial de Justiça, que cumpre
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mandado no prazo de 24 horas, intima as pessoas, que deverão pagar
ou terão seus bens penhorados. Eles precisam saber interpretar a lei,
os arts. 745 e 749 do CPC. É importante que saibam o que é um bem
de família, fazer uma avaliação. Mais do que nunca, o Oficial de
Justiça precisa conhecer o CPC, para cumprir corretamente o seu
mister. Não há como cumpri-lo, sem conhecer a lei. Os que não eram
advogados, foram treinados. Hoje, têm de ganhar o mesmo tanto e
não podem ser prejudicados. Daqui para a frente, não há qualquer
razão para não se exigir que o Oficial de Justiça conheça a lei. Do
contrário, estaríamos convivendo com uma situação esdrúxula: a de
um profissional que trabalha no Tribunal sem conhecer a lei, sem
condições de dar-lhe uma interpretação. Seria a volta do rábula.
Quando o Governador do Estado vetou esse dispositivo do projeto em
tramitação, creio, não conversou e não discutiu com ninguém. Não
sabia, pois, o que estava fazendo. Não é possível isso. Portanto,
Oficiais de Justiça, servidores da Justiça que estão aqui
pacientemente, tenham a certeza de que esta Casa não irá permitir
que prevaleça esse entendimento do governo do Estado. Nós, do
Partido Verde, temos compromisso com os servidores do Poder
Judiciário. Eu, em especial, tenho esse compromisso com minha
consciência e com o Direito. Votarei pela derrubada do Veto e espero
que toda a Bancada do Partido Verde aja da mesma forma. O mínimo
que se espera é um pouco de dignidade para esses profissionais,
reconhecendo seus direitos e votando pela derrubada do Veto, porque
isso é jurídico, justo e devido. Ademais, agindo assim, valorizaremos
os servidores da Justiça.

O Deputado Weliton Prado - Boa-noite, Sr. Presidente. Parabenizo
os servidores presentes, de forma muito especial os representantes
do Serjusmig, do Sindijus e da Amojus, que acompanham
permanentemente as discussões na Assembléia. Tive a honra de ser
o relator do projeto na Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização. As entidades representantes dos servidores
estiveram aqui, defendendo seus direitos. Os Deputados André e
Délio, enfim, o conjunto de parlamentares já se posicionou. O
Deputado Carlin vai posicionar-se em favor da derrubada do Veto do
Governador. Temos de ir mais longe, pois há muitas injustiças. Hoje,
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um Oficial de Justiça recebe apenas R$4,00 para cumprir um
mandado, e é obrigado a fazê-lo utilizando o seu carro, pois, muitas
vezes, no interior, o Judiciário não possui veículo próprio. Às vezes,
isso ocorre até sob ameaças. O servidor não tem a obrigação de
cumprir um mandado dessa maneira. Temos de fazer um
levantamento, porque o Estado paga R$11,00. Se ele paga esse
valor, por que vocês só recebem R$4,00? Qual é a justificativa?
Vamos propor uma audiência pública nesta Casa e pedir uma
explicação sobre essa diferença. Há outros problemas. Discutimos
aqui a questão da negociação da folha de pagamento com o Banco
Itaú. Com essa negociação, foram R$150.000.000,00. Infelizmente,
vocês não foram priorizados como deveriam. O número de servidores
da Justiça - Oficiais e Escrivães - é maior que o de Juízes. Grande
parte desse montante não foi, por exemplo, para o pagamento da
URV, que já está atrasada e que até hoje vocês não receberam
integralmente? É muito importante a presença de vocês para que os
Deputados conheçam a realidade de uma categoria que é essencial.
Temos de otimizar, melhorar as condições de trabalho, garantir a
valorização dos servidores. É, portanto, muito importante que todos os
Deputados tenham a consciência do que vocês vivenciam no dia-a-
dia, principalmente no interior do Estado, onde essa situação é mais
difícil. Imaginem um Oficial de Justiça que tenha de cumprir um
mandado na zona rural. Há Municípios com uma extensão muito
grande. Às vezes esse profissional gasta muito mais, pois tem de
percorrer muitos quilômetros para cumprir o mandado, usando
recursos próprios. Se não encontrar a pessoa, terá de voltar. Então a
situação é muito difícil. Repito: recebem apenas R$4,00. Se não for
em seu veículo, terá de pagar o ônibus, que é muito mais caro.
Imaginem um Oficial de Justiça que vai cumprir um mandado na zona
rural. Existem Municípios tão extensos que, para cumpri-lo, o Oficial
tem que percorrer milhares de quilômetros, pagando as custas do
próprio bolso. A situação é realmente muito difícil. Os Oficiais recebem
apenas R$4,00. Vocês têm nossa solidariedade. Essa mobilização é
muito importante para que o governo e o Tribunal de Justiça se
sensibilizem com a situação dos servidores. Tem que haver diálogo, e
a Assembléia pode ser uma ponte nas suas comissões e nas
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audiências públicas. Podemos chamar os representantes do Tribunal
de Justiça para discutir de igual para igual. Tem que haver respeito
pelo conjunto dos servidores. Enfim, queria parabenizar todos vocês
mais uma vez, todas as entidades sindicais, que estão aqui de forma
permanente discutindo com os Deputados desta Casa. Vocês estão
muito bem representados pelos seus sindicatos. A mobilização tem
que continuar. Vamos votar pela derrubada do veto do Governador,
que foi totalmente insensível, não ouvindo a categoria, mas apenas
um lado. Obrigado.

A Deputada Elisa Costa - Gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente
e saudar a presença de todos os servidores do Judiciário e dos dois
sindicatos presentes - o Sindojus e o Serjusmig. Estão aqui pessoas
não somente de Belo Horizonte, mas de toda Minas Gerais. Parabéns
pela presença nesta Casa Legislativa. Se o Governador e o Tribunal
não os escutaram, esta Casa vai ouvi-los. Podem contar com a nossa
Bancada. O diálogo está aberto para que possamos derrubar os vetos
a este projeto. Queria comentar três vetos cuja derrubada considero
fundamental. Primeiro, o art. 58, que diz respeito ao requisito para
investidura em cargo de Oficial de Justiça: a titularidade do grau em
bacharel de Direito. Estamos de acordo com a proposta de vocês e
vamos derrubar o veto. O segundo diz respeito ao art. 63. Não existe
nenhuma razão para o Governador ter vetado esse artigo, pois as
duas propostas falam da lei que ainda vai tratar do plano de carreira.
Estamos deixando uma legislação aprovada para que uma outra à
frente trate dessa questão. Não havia razão para que fosse imposto o
veto. Na lei que vai tratar do plano de carreira, o Tribunal vai garantir a
equivalência de vencimento dos ocupantes do cargo de que trata a Lei
Complementar nº 59. Esse veto é um absurdo. O artigo apenas
deixava a questão em aberto, para, futuramente, no plano de carreira,
essa lei ser implementada. Então essa é mais uma razão para
derrubarmos o veto nesta Casa Legislativa. O outro motivo é o art. 67.
O Tribunal de Justiça garantirá, por meio de encaminhamento de
projeto de lei à Assembléia Legislativa, no prazo de 120 dias contados
a partir da publicação, a instituição da gratificação pela atividade de
chefia aos servidores ocupantes do cargo Técnico de Apoio. Solicitei a
palavra pela ordem para mencionar a posição da nossa Bancada e



431

para referendar aqui a necessidade de derrubar esse veto o mais
rápido possível a fim de, posteriormente, chegar à Assembléia a
legislação que vai garantir a justiça aos nossos oficiais, aos nossos
servidores da Justiça e principalmente aos trabalhadores do Estado
de Minas Gerais. Nossa posição é clara em favor da derrubada do
veto. Vamos trabalhar para que todos os Deputados possam atender
ao chamado dos servidores da Justiça, de seus sindicatos, da
Bancada do PT, do PCdoB e de outros partidos, como o PV, que já se
manifestaram aqui. Convocamos também o PMDB para contribuir com
a derrubada do veto nesta Assembléia Legislativa. Muito obrigada.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, cumprimento os Srs.
Oficiais de Justiça presentes no Plenário desta Casa, os servidores da
Justiça e seus Sindicatos - o Serjusmig, Sindicato dos Servidores de
Justiça de Primeira Instância, e o Sindojus, Sindicato dos Oficiais de
Justiça, aqui presentes. Essa importante mobilização mostra a força e
a unidade dos servidores públicos e seu grande poder. Devo registrar
que vários Oficiais de Justiça de Contagem me procuraram,
mostrando a unidade do movimento. Quero parabenizá-los. Em
diversas cidades houve uma grande mobilização. Deixo bem claro que
estamos favoráveis à derrubada do veto, pois ele demonstra que o
Governador do Estado está indo na contramão do avanço da Justiça
em Minas Gerais. Sr. Presidente, garantir que o Oficial de Justiça seja
um funcionário de carreira, um bacharel em Direito, é garantir o
aprimoramento da Justiça no Estado. Essa é uma orientação já
regulamentada por meio da Resolução nº 48, do Conselho Nacional
de Justiça, e não há explicação alguma para o veto. Aliás, ao se tentar
retirar a obrigatoriedade do bacharelado dessa carreira
importantíssima, acreditamos que estão querendo precarizar a Justiça
do País e do Estado. E compreendemos que a Justiça de Minas
Gerais precisa ser fortalecida, ter servidores bem remunerados e
preparados, sob pena de continuarmos cometendo injustiças,
especialmente contra o povo mais pobre, das comarcas mais
longínquas, onde o Estado não dá as garantias necessárias para o
funcionamento da Justiça. Portanto derrubar esse veto, mantendo a
obrigatoriedade do curso de bacharelado de Direito para o Oficial de
Justiça, é fundamental. Temos também plena compreensão de que a
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isonomia para os servidores é básica. Na lei aprovada pelo
Legislativo, demos um prazo para ela ser regulamentada e fizemos a
exigência de que, na próxima legislatura, esse princípio fosse
contemplado, entretanto veio o veto mostrando que não cumprirão
sequer a previsão para, no futuro, aplicarem a isonomia no Estado. É
desrespeitoso com esta Casa e com os servidores públicos, e não
podemos concordar com isso. Informamos aos servidores e aos
Oficiais de Justiça que a derrubada do veto depende de um quórum
especializado impossível de se alcançar hoje, talvez em função do
calor dos acontecimentos do segundo turno eleitoral, mas estaremos
atentos, vigilantes. Conclamamos todos os servidores e Oficiais para
que continuem alerta e mantenham essa grandiosa mobilização, pois,
com certeza, nas próximas reuniões, derrubaremos esses vetos do
Tribunal de Justiça. Esse é o posicionamento do PCdoB, deste
Deputado e de toda a Bancada PCdoB-PV. Vamos derrubar o veto
porque isso é importante para nossos servidores e para o
aprimoramento da prestação jurisdicional em Minas Gerais.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, a Comissão que
analisou o veto do Governador, que teve como Presidente o Deputado
Adalclever Lopes, da Bancada do PMDB, como o Deputado Irani
Barbosa, deu seu parecer pela rejeição do veto. Então o PMDB vota
com os servidores.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente.
Cumprimento todos os servidores que aqui se encontram desde a
manhã, aguardando a votação desse importante projeto, do qual tive a
honra de ser relator na Comissão de Constituição e Justiça. Estamos
acompanhando-o com todo o interesse. Falo por mim e em nome da
Bancada do PSDB, que aqui se encontra para votar. Entendemos a
questão regimental de quórum, mas com certeza votaremos a favor de
todos os servidores que aqui se encontram. Gostaria, Sr. Presidente,
de dizer que hoje tive o prazer de recepcionar inúmeros servidores
dos interior de Minas, do meu Sul de Minas. Temos recebido várias
mensagens, vários “e-mails”. Temos, acima de tudo, em nome do
PSDB, de testemunhar o nosso compromisso com o servidor, mas
estamos preocupados quanto ao quórum. É um prazer recepcioná-los
aqui, mas, tendo em vista a falta de quórum, temos dificuldade para
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votar. Amanhã, pela manhã, também poderá acontecer o mesmo fato
de hoje. De qualquer maneira, o projeto está trancando a pauta, em
caráter prioritário para ser votado, e o PSDB também está pronto para
votar.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum especial para votação de veto e solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a
chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 28 Deputados.
Portanto, não há quórum para votação.

Encerramento
O Sr. Presidente - Tendo em vista que os vetos se encontram na

faixa constitucional, sobrestando as demais matérias constantes na
pauta, a Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e
os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 15, às 9 e às 20
horas, nos termos dos editais 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 68ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/10/2008

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Chamada para recomposição de quórum;
inexistência de número regimental para votação - Encerramento.

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

- Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Durval Ângelo -
Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair
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Nogueira - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy
Muniz - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
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 Eros Biondin, 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. A Presidência verifica, de
plano, a inexistência de quórum especial para votação de veto e
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para
a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Eros Biondini) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 26 Deputados, portanto

não há quórum, para votação.
Encerramento

O Sr. Presidente - Tendo em vista que os vetos 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, e para a extraordinária também de hoje, às
20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.672/2008
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem

por objetivo dar denominação a escola estadual de ensino
fundamental localizada no Município de Ladainha.

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 2.672/2008 tem por finalidade dar a

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

A comunidade indígena Maxakali reside em Minas Gerais, em duas
reservas – Água Boa e Pradinho. É composta por aproximadamente
850 índios e nada menos que a metade é constituída por indivíduos
na faixa etária até12 anos. O grupo mantém muitas de suas tradições
culturais, inclusive a língua.

Izabel Maxakali nasceu na reserva indígena. Pertencia aos clãs
familiares mais tradicionais e foi uma das personagens mais
marcantes na luta do povo Maxakali. Apesar da idade,
aproximadamente 100 anos, teve papel decisivo na retomada da área
que culminou no último grande conflito entre índios e posseiros. Como
uma das mais idosas, participava de todas as decisões importantes,
pois conhecia a história e cada palmo do território Maxakali e estava
sempre em busca de solução para os problemas da comunidade. Era
considerada uma mulher de pulso forte, de muita fibra e disposição
para lutar pelo seu povo.

Diante dessas considerações, acreditamos ser meritória a pretensão
desta proposição, que reconhece o trabalho e a luta de Izabel da Silva
Maxakalie propõe o seu nome para denominar o educandário de
Ladainha.
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Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.672/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 14 de outubro de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.675/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.675/2008,
que autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal
do Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
- TJMG -, foi encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº
265/2008.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 14/8/2008, 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
O projeto de lei em análise tem como objetivo autorizar o Poder

Executivo a abrir crédito suplementar, no valor de R$765.306,12, para
cobrir despesas do TJMG.

A Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro, estabelece que os créditos suplementares destinam-se 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 deve ser
precedida de exposição justificativa.

Conforme discriminado no projeto, o crédito destina-se a atender
despesas de investimentos e outras despesas correntes. Para tanto
serão utilizados recursos provenientes de anulação de dotação
orçamentária do TJMG, no valor de R$15.306,12, e do Convênio MJ
nº 41/2008, que entre si celebram a União, por intermédio do
Ministério da Justiça, por meio da Secretaria de Reforma do Judiciário,
e o TJMG, tendo como objetivo criar, instalar e estruturar na Comarca
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de Belo Horizonte uma Vara de Violência Doméstica e Familiar contra
a Mulher, com plena observância às exigências da Lei Federal nº
11.340, de 7/8/2006, e às diretrizes do Programa Nacional de
Segurança Pública com Cidadania - Pronasci -, por meio da aquisição
de bens e contratação de serviços no valor de R$750.000,00.

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
do TJMG.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, a proposição em tela
atende às exigências da legislação pertinente à matéria, razão pela
qual não há óbice à sua aprovação.

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

2.675/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator - Lafayette de Andrada - Sebastião

Helvécio - Antônio Carlos Arantes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.963/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo César, o projeto de lei em epígrafe
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Instituto Educacional
Cândida de Souza o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/12/2007 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem o art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188,
do Regimento Interno.

Na reunião de 26/2/2008, esta relatoria solicitou que a proposição
fosse baixada em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão - Seplag -, a fim de que se manifestasse sobre a alienação
pretendida; e ao autor, para que encaminhasse cópia do registro do
imóvel.

De posse das informações solicitadas, passamos à análise da
matéria.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.963/2007 tem como objetivo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Instituto Educacional Cândida de Souza, entidade
mantenedora da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais – Feamig
–, imóvel com área de 426,51², constituído pelos lotes 10 e 12 do
quarteirão nº 56 do Plano de Urbanização da Gameleira, no Município
de Belo Horizonte.

O art. 18 da Constituição mineira estabelece a exigência de
autorização legislativa para alienação de patrimônio do Estado. No
mesmo sentido, o inciso I do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993,
que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição da República, e institui
normas para licitações e contratos da administração pública, impõe
como requisito para a efetivação da transferência a autorização
parlamentar fundamentada no atendimento a interesse público.

Cabe ressaltar que, em resposta a nossa solicitação de informações,
a Seplag, por meio do Memo/SCRLP/DCPI nº 642/2008, assinado
pela Diretora Central de Patrimônio Imobiliário, esclarece que o
referido imóvel não é de propriedade do Estado, estando registrado
em nome da Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da
Piedade.

De fato, o documento anexado ao projeto de lei do Cartório do 7º
Ofício de Notas refere-se à escritura pública de doação que o Estado
fez à Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da
Piedade.

Diante dessas informações, o projeto de lei em análise não pode
prosperar nesta Casa, uma vez que pretende autorizar a doação de
imóvel não pertencente ao patrimônio do Estado de Minas Gerais.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.963/2007.
Sala das Comissões, 14 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.564/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Juninho Araújo,
acrescenta dispositivo à Lei nº 14.937, de 23/12/2003, que dispõe
sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA
– e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 27/6/2008, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, para receber
parecer quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Ao alterar a redação da Lei nº 14.937, de 2003, o autor da proposta

pretende inserir entre as hipóteses de isenção do IPVA o veículo
pertencente ao motorista profissional autônomo que o utilize
exclusivamente para a atividade de transporte escolar. Ressalta, na
justificação do projeto, que a isenção tributária terá como resultado
melhoria na prestação do serviço de transporte escolar, uma vez que
os proprietários dos veículos poderão investir na renovação e na
ampliação da frota, proporcionando, também, a muitos condutores a
oportunidade de iniciar uma profissão ou um emprego.

Passamos à análise do projeto.
A Constituição da República atribui competência aos Estados e ao

Distrito Federal para instituir o Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores, conforme se evidencia do disposto no art. 155,
III, desse diploma.

O Estado de Minas Gerais, por sua vez, editou a Lei nº 14.937, em
2003, definindo as hipóteses da incidência do imposto, o fato gerador
como também os casos de isenção, conforme ocorre atualmente com
os veículos pertencentes às entidades filantrópicas, de embaixada ou
consulado, táxis, entre outros.

Em que pesem aos argumentos expendidos e ao fato de a
Constituição mineira facultar ao parlamentar a instauração do
processo legislativo em matéria de natureza tributária, deparamos
com obstáculos de natureza legal que inviabilizam a tramitação do
projeto nesta Casa.

Com efeito, a Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000, - Lei de
Responsabilidade Fiscal -, admite a concessão de benefício de
natureza tributária da qual resulte perda de receita, conforme ocorre
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no caso em análise, desde que sejam atendidos os pressupostos
constantes no art. 14 desse diploma legal.

A perda de receita para o caso de implementação da medida
proposta foi apontada pela Secretaria de Fazenda quando da
diligência promovida por esta Comissão àquela Pasta, o que, por si
só, demonstra a necessidade de atendimento dos pressupostos
exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Nesse contexto, torna-se necessário que a proposta esteja
acompanhada da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deve iniciar sua vigência e nos dois exercícios
seguintes, atendendo, também, ao disposto na Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

É bem verdade que a Lei nº 17.710, de 8/8/2008, que dispõe sobre
as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício
financeiro de 2009 e dá outras providências, prevê, em seu art. 34, a
possibilidade de o Poder Executivo encaminhar a esta Casa
Legislativa projetos de lei que objetivem alterar a legislação tributária
vigente, com o propósito de aperfeiçoá-la ou adequá-la aos
mandamentos constitucionais e também às leis complementares
federais, incluindo o IPVA entre as hipóteses cogitadas.

Em quaisquer circunstâncias, entretanto, devem ser atendidos os
comandos insculpidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme
mencionado, o que não ocorre no caso em análise.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.564/2008.
Sala das Comissões, 14 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.715/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 2.715/2008, de autoria do Deputado Gilberto
Abramo, “proíbe as empresas que exploram locação imobiliária de
transferir as contas de água e de luz para o nome do fiador”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 27/8/2008, foi o projeto
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distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno,
examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da
proposta.

Fundamentação
De acordo com o art. 1º do projeto em epígrafe, as empresas que

exploram locação imobiliária no Estado ficam proibidas de transferir as
contas de água e de energia elétrica para o nome do fiador. Em caso
de descumprimento do disposto no referido artigo, a empresa fica
obrigada a ressarcir o valor em dobro ao fiador.

Preocupa-se o autor do projeto com as empresas que prestam
serviços imobiliários, as quais têm transferido as contas de água e de
energia elétrica para o nome do fiador, em vez de as colocar em nome
do locatário. Alega, com acerto, que a fiança é contrato acessório em
relação ao principal e que o fiador sempre responde subsidiariamente
pelas obrigações contratuais.

Os efeitos da fiança se restringem ao objeto avençado, não cabendo
que, unilateralmente, o intermediário da avença estabeleça outros
efeitos que a tornem mais onerosa. O fiador só pode ser acionado
para responder pela dívida afiançada após o descumprimento da
obrigação pelo devedor principal.

Não obstante o mérito da proposta, a matéria nela constante refere-
se ao direito civil. Exceto contratos especiais, como o de consumo, em
geral os contratos privados são disciplinados pela legislação civil, a
qual, nos termos do inciso I do art. 22 da Constituição da República,
compete privativamente à União.

Em razão disso, detecta-se óbice jurídico intransponível à tramitação
da proposta ora examinada, nos termos em que ela se encontra.

Todavia, como forma de preservar a idéia geral contida na proposta,
em consonância com o direito à informação que assiste ao
consumidor, cabe propor substitutivo para obrigar as empresas
imobiliárias a afixar em suas dependências, em local visível, cartaz
contendo a transcrição dos arts. 818 e 827 da Lei Federal nº 10.406,
de 10/1/2002.

O art. 818 estabelece o significado do contrato de fiança, aquele
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pelo qual uma pessoa garante cumprir uma obrigação assumida pelo
devedor, caso este não a cumpra.

O art. 827 determina que o fiador demandado pelo pagamento da
dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam
primeiro executados os bens do devedor. Nos termos do parágrafo
único, o fiador que alegar o benefício de ordem, a que se refere este
art. 827, deve nomear bens do devedor, quantos bastem para solver o
débito, sitos no mesmo Município, livres e desembargados.

Como as normas em referência visam à proteção das relações de
consumo, é razoável inserir no substitutivo que o descumprimento dos
seus comandos sujeitará o infrator às penalidades da Lei Federal nº
8.078, de 11/9/90, o Código de Defesa do Consumidor.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.715/2008, na
forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Torna obrigatória a afixação de cartaz em imobiliárias sobre a

responsabilidade do fiador.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Ficam as empresas imobiliárias obrigadas a afixar em suas

dependências, em local visível, cartaz contendo a transcrição dos arts.
818 e 827 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
às penalidades previstas nos arts. 56 a 59 da 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 Comissões, 14 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Delvito Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.756/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe é de autoria do Governador do Estado e
visa autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais – DER-MG – a doar ao Estado de Minas Gerais o imóvel
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que especifica.
A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou.
Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a
possível repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe
o art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.756/2008 tem como finalidade conferir

autorização legislativa para que o Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais – 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.

De conformidade com o parágrafo único do art. 1º da proposição, tal
imóvel destina-se à instalação, ao funcionamento e ao uso do Grupo
da Polícia Rodoviária Estadual, satisfazendo assim o interesse
público, que deve revestir a transação em tela. Além disso, a
proposição prevê, no art. 2º, a reversão do bem ao patrimônio do
DER-MG, se não for utilizado com a finalidade prevista.

Saliente-se que a autorização legislativa para a alienação de bem
público decorre da exigência contida na Lei Federal nº 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2º de seu art. 105,
ao estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

Cabe ressaltar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
não acarreta despesas para o erário e, portanto, não implica
repercussão na Lei Orçamentária.

De resto, cumpre esclarecer que a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem por fim estabelecer o prazo
de três anos, contados a partir da lavratura da escritura pública de
doação, para que seja dada ao imóvel a finalidade prevista no projeto
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de lei em análise.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº
2.756/2008, no 1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio

- Elisa Costa - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.758/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, disciplina
a inclusão dos dados referenciais e cadastrais das empresas
operadoras de internet nos meios que menciona e dá outras
providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 12/9/2008, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, para receber
parecer quanto aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Fundamentação
A proposta em apreço pretende dar relevo ao princípio da

transparência e ao conseqüente direito à informação, garantindo ao
consumidor por meio da Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90. O referido
diploma legal, que contém o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, ao dispor sobre a polícia nacional de relações de
consumo, coloca o princípio da transparência como norteador de
todas as atividades de consumo e assegura aos adquirentes de
produtos ou serviços a prerrogativa da obtenção de dados sobre seus
direitos e deveres.

Ocorre que, muitas vezes, o acesso a tais informações é cerceado
pelos fornecedores, que adotam mecanismos para dificultar o contato
entre os clientes e as centrais de atendimento, conforme enfatizado
pelo autor do projeto em sua justificação.

A situação torna-se mais grave ainda quando o consumidor tenta
tomar medidas para proteger os seus direitos junto aos Procons ou
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aos Juizados Especiais e precisa ter conhecimento da razão social, do
endereço ou do número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas –
CNPJ – do fornecedor para instaurar o competente processo. Estes
dados, propositadamente, não são veiculados nos documentos
emitidos por muitos fornecedores nem em suas páginas na internet,
em flagrante violação aos direitos dos consumidores.

Ao que parece, a proposta em tela pretende corrigir essas
distorções, relativamente aos fornecedores que atuam no Estado, na
medida em que torna obrigatória a inserção dos referidos dados na
correspondência enviada ao consumidor e na página do fornecedor na
internet.

Não é demais lembrar que foi editado recentemente o Decreto nº
6.523, de 31/7/2008, que regulamenta a Lei Federal nº 8.078, de
11/9/90, fixando normas gerais sobre o Serviço de Atendimento ao
Consumidor – SAC. Mediante os instrumentos contidos na referida
norma, será facilitado sobremaneira o acesso telefônico aos
fornecedores. O decreto regulamenta, apenas e exclusivamente, os
serviços que têm como titular o poder público federal, entre os quais
encontram-se aqueles de que trata a proposição.

Pode-se concluir, portanto, que o referido decreto contempla, em
grande parte, a pretensão do autor do projeto, remanescendo,
contudo, sem nenhuma regulamentação o direito do consumidor às
informações sobre a razão social, o endereço, o telefone e o CNPJ do
prestador do serviço ou do fabricante do produto adquirido. Esses
dados, conforme asseverado anteriormente, são imprescindíveis para
o cadastramento de quaisquer reclamações nos Procons ou para a
propositura de ações judiciais por parte do consumidor.

Não existe nenhuma controvérsia quanto à competência concorrente
da União, do Distrito Federal e dos Estados para legislar sobre a
matéria, o que pode ser observado no art. 24, incisos V e VIII, da
Constituição da República e na reiterada jurisprudência oriunda do
STF.

Não se encontra, por outro lado, nenhum impedimento a que se
instaure o processo legislativo por iniciativa parlamentar, já que a
matéria insere-se entre as arroladas no art. 61 da Constituição do
Estado, que contém o espectro de competências desta Casa
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Legislativa.
Apresentamos, na oportunidade, o Substitutivo nº 1, uma vez que os

comandos insculpidos no projeto em análise restringem-se às
empresas operadoras dos serviços de internet. No nosso
entendimento, a medida deve alcançar todos os fornecedores que
atuam no Estado, e não, apenas aqueles que dizem respeito à rede
eletrônica de informações e transmissão de dados.

O mencionado Decreto nº 6.523, embora tenha estipulado inúmeros
procedimentos para o acesso aos serviços de atendimento ao
consumidor e para o acompanhamento das demandas, deixou de
contemplar o direito à informação no que diz respeito aos dados que
podem qualificar e identificar, com clareza, o fornecedor do produto ou
do serviço.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.758/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Torna obrigatória a informação dos dados cadastrais de

fornecedores de produtos ou serviços no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica o fornecedor de produto ou serviço que atua no Estado

obrigado a incluir, em sua página na internet e na correspondência
que encaminha ao consumidor, os seguintes dados:

I – nome empresarial;
II – endereço completo da sede ou filial;
III – telefone de atendimento ao consumidor;
IV – número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas

Jurídicas.
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 Comissões, 14 de outubro de 2008.
Sebastião Costa, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva -

Sargento Rodrigues - Delvito Alves.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.763/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em

epígrafe altera a Lei nº 12.998, de 30/7/98, que cria o Programa
Mineiro de Incentivo à Fruticultura e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 13/9/2008, foi o projeto
distribuído 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 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
A proposição em comento tem o escopo de introduzir o inciso V do

art. 2º e o art. 3º-A na Lei nº 12.998, de 1998. O primeiro estabelece,
como objetivo do Programa, o estímulo ao desenvolvimento de pólos
de fruticultura em todas as regiões do Estado, e o segundo determina
que o Poder Executivo incentivará a criação e a expansão de pólos de
produção e de industrialização de frutas no Estado, respeitadas duas
diretrizes: o reconhecimento da cadeia agroindustrial de frutas como
agente impulsionador do desenvolvimento econômico e social e a
integração permanente entre os setores público e privado com vistas à
tomada de decisões. O projeto especifica, de forma detalhada, várias
ações executivas para o alcance dos objetivos do Programa, entre as
quais se destacam a elaboração de planilhas oficiais de custo de
produção das diferentes espécies de frutas, a definição de regiões em
que será estimulada a instalação de indústrias processadoras de
frutas, a criação de linhas especiais de crédito e a criação de fundo de
aval para o financiamento de culturas definidas como prioritárias.

A matéria deve ser analisada sob duas óticas. A primeira diz
respeito à competência do Estado para o disciplinamento da matéria;
a segunda refere-se à iniciativa para a deflagração do processo
legislativo. No primeiro caso, cabe ressaltar que o § 1º do art. 25 da
Constituição da República reserva aos Estados “as competências que
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não lhes sejam vedadas por esta Constituição”. É a chamada
competência residual ou remanescente, que abarca as matérias não
inseridas no âmbito da União e dos Municípios. Se o assunto
extrapola o interesse local e não tem a dimensão nacional que
caracteriza o interesse da União, configura-se o interesse regional, a
cargo do Estado federado. Logo, não há dúvida de que a criação e o
desenvolvimento de programa de incentivo à fruticultura no território
mineiro enquadram-se no campo de atuação do Estado membro,
sendo lícito a esta Casa estabelecer as diretrizes e os objetivos desse
programa.

No segundo caso, cabe ressaltar que a matéria não se inclui na
reserva de iniciativa de nenhum órgão ou autoridade, cabendo aos
membros deste Poder a prerrogativa de encetar o procedimento de
feitura da lei. No caso em tela, trata-se de ampliar os objetivos do
programa para facilitar o desenvolvimento da fruticultura no Estado.
Entretanto, no afã de estabelecer novos parâmetros norteadores da
execução do programa de que se cogita, o projeto introduz
detalhamento excessivo no tocante às ações concretas a serem
implementadas pelo Executivo, o que deve ser objeto de regulamento
do Governador do Estado. Isso porque é próprio da lei, como ato
genérico e abstrato, fixar as regras básicas que servirão de norte para
as ações do Executivo, ou seja, o núcleo do comando impositivo deve
constar no ato legislativo. As minúcias ou providências administrativas
que asseguram a aplicação da lei devem ficar a cargo do Chefe do
Poder Executivo, que é o titular da competência regulamentar, nos
termos do art. 90, VII, da Carta mineira.

Assim, o legislador, por ocasião da elaboração do ordenamento
jurídico, deve ter a cautela devida para não invadir a esfera
regulamentar do Executivo, a quem compete expedir decretos para a
fiel execução da lei. Nessa linha de raciocínio, afigura-se-nos
necessária a apresentação da Emenda nº 1 ao projeto, que tem o
propósito de alterar a redação do art. 2º e suprimir do texto as normas
que detalham, em demasia, as ações do Executivo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.763/2008 com
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a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
“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.”.”.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.300/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.300/2007, de autoria da Deput ada Cecília
Ferramenta, que declara de utilidade pública a Casa de Apoio, Amor e
Caridade – Lar da Criança, com sede no Município de Ipatinga, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.300/2007
Declara de utilidade pública a entidade Casa de Apoio, Amor e

Caridade – Lar da Criança, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Casa de

Apoio, Amor e Caridade – Lar da Criança, com sede no Município de
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Ipatinga.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

1.478/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.478/2007, de autoria do Deput ado João Leite,
que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores,
Produtores Rurais e Artesãos do Melo e Região, com sede no
Município de Capela Nova, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.478/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores,

Produtores Rurais e Artesãos do Melo e Região, com sede no
Município de Capela Nova.

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

Moradores, Produtores Rurais e Artesãos do Melo e Região, com
sede no Município de Capela Nova.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.410/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.410/2008, de autoria do Deput ado Gustavo
Valadares, que declara de utilidade pública a Organização de Amparo
ao Idoso – Orami –, com sede no Município de Visconde do Rio
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Branco, foi aprovado em turno único, na forma original.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 2.410/2008
Declara de utilidade pública a entidade Organização de Amparo ao

Idoso – Orami –, com sede no Município de Visconde do Rio Branco.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Organização

de Amparo ao Idoso – Orami –, com sede no Município de Visconde
do Rio Branco.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.526/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.526/2008, de autoria do Deput ado Ivair
Nogueira, que declara de utilidade pública a Associação Mariana de
Acolhimento à Criança e ao Adolescente - Amaca -, com sede no
Município de Machado, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.526/2008
Declara de utilidade pública a Associação Mariana de Acolhimento à

Criança e ao Adolescente - Amaca -, com sede no Município de
Machado.

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

de Acolhimento à Criança e ao Adolescente - Amaca -, com sede no
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Município de Machado.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.652/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.652/2008, de autoria do Deput ado Padre João,
que declara de utilidade pública o Instituto Promoção do Meio
Ambiente e da Cidadania – Imac –, com sede no Município de Muriaé,
foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.652/2008
Declara de utilidade pública o Instituto Promoção do Meio Ambiente

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

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

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.657/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.657/2008, de autoria do Deput ado Dinis
Pinheiro, que declara de utilidade pública a Associação de
Desenvolvimento Comunitário e Ação Social do Clube de Mães de
São Gonçalo do Rio das Pedras – ADCAS –, com sede no Município
do Serro, 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° 2.657/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento

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

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

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

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 14/10/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Carlos Pimenta notificando o falecimento do Sr. Caio

Lúcio Dias, Vice-Prefeito Municipal de Jaíba, ocorrido no dia
12/10/2008, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/10/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Padre João

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Proposta de Ação Legislativa nº
588/2008 - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nºs 2.827 a 2.829/2008 - Requerimentos
nºs 2.943 a 2.946/2008 - Requerimentos dos Deputados Roberto
Carvalho e Doutor Viana - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Segurança Pública, de Administração Pública e de
Política Agropecuária - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Deiró Marra, Almir Paraca e Sargento Rodrigues, da Deputada Elisa
Costa e do Deputado Padre João - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Palavras do Sr.
Presidente - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Roberto Carvalho e Doutor Viana;
deferimento - Palavras do Sr. Presidente - Registro de Presença -
Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do
Deputado Domingos Sávio - Requerimento do Deputado Adalclever
Lopes; deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva -
Encerramento - Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Carlin Moura - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo
Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Durval Ângelo - Elisa Costa
- Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Inácio Franco -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Leonardo
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Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo
Aloise - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h12min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Getúlio Neiva, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à

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

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

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 588/2008
Do Sr. Luiz Fernando Maia, Presidente em exercício do Instituto

Cidadania, Educação e Cultura, encaminhando minuta de projeto de
lei em que propõe a instituição do Dia Estadual da Alimentação, com o
apoio do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável de Minas Gerais - Consea.

“PROJETO DE LEI Nº /2008*
Institui o Dia Estadual da Alimentação no Estado de Minas Gerais e

dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual da Alimentação, a se realizar,

anualmente, no dia 16 de outubro.
Parágrafo único - A programação a ser desenvolvida neste dia será

definida em parceria com Conselho Estadual de Segurança Alimentar
e Nutricional Sustentável, entidades públicas, privadas e sindicais,
organizações do terceiro setor, veículos de comunicação e demais
pessoas físicas e jurídicas envolvidas com a formulação e execução
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de ações que garantam o direito humano à alimentação adequada.
Art. 2º - As atividades integrantes do Dia Estadual da Alimentação,

de que trata esta lei, passam a integrar o calendário oficial do Estado.
Art. 3º - As atividades têm como objetivo:
I - propagar o conhecimento sobre o problema da fome, a nível

regional, nacional e mundial;
II - estimular o debate acerca dos problemas relativos a esta

questão, especialmente acerca do direito humano à alimentação
adequada;

III - incentivar e divulgar programas e ações de segurança alimentar
e nutricional sustentável;

IV - promover a conscientização da população acerca do tema.
V - promover a educação dos alunos das escolas públicas estaduais

nesta temática.
Art. 4º - Os temas Fome e Alimentação devem ser tratados como

temas transversais do ensino fundamental e médio nas escolas
públicas estaduais do Estado de Minas Gerais, tendo como
referenciais metodológicos os parâmetros curriculares nacionais
definidos pela Secretaria de Educação Fundamental do MEC/SEF.

Art. 5º – A alimentação escolar e a definição de seu cardápio será de
responsabilidade da escola, vedada a venda ou a oferta de outros
produtos.

Parágrafo único - Deverá ser priorizada, na composição dos
cardápios da alimentação escolar e aquisição de alimentos, os
produtos nativos e os produzidos pela agricultura familiar regional.

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de outubro de 2008.
Comissão de Participação Popular
Justificação: Este projeto de lei institui o Dia Estadual da

Alimentação, à semelhança do Dia Mundial da Alimentação, celebrado
há 26 anos em 16 de outubro.

O fantasma da fome ronda atualmente a humanidade. Vive-se um
momento crítico de crise de alimentos, principalmente de grãos,
atrelada estruturalmente a uma crise energética, gerando uma disputa
por terras aráveis, o que veio a ser uma grande preocupação dos
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governos atuais, passando a ocupar significativo espaço tanto nas
agendas oficiais e das Organizações das Nações Unidas como na
mídia.

O Dia Mundial da Alimentação é celebrado no dia 16 de outubro de
cada ano para comemorar a criação em 1945 da Organização das
Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO). O objetivo
do Dia Mundial da Alimentação é conscientizar o conjunto da
humanidade sobre a difícil situação que enfrentam as pessoas que
sofrem a fome e estão desnutridas, e promover em todo o mundo a
participação da população na luta contra a fome. Todos os anos, mais
de 150 países celebram este evento. Nos Estados Unidos, 450
organizações voluntárias nacionais e privadas patrocinam o Dia
Mundial da Alimentação e em quase todas as comunidades existem
grupos locais que participam ativamente.

O Dia Mundial da Alimentação foi celebrado pela primeira vez em
1981. Em cada ano, durante este dia, ressalta-se um tema em que se
focalizam todas as atividades. Estes foram os temas discutidos neste
século XXI.

2000 - Um milênio sem fome
2001 - Combater a fome para reduzir a pobreza
2002 - A Água, fonte da segurança alimentar
2003 - Trabalhar juntos para criar uma Aliança Internacional contra a

Fome
2004 - Biodiversidade e Segurança Alimentar
2005 - Agricultura e diálogo de culturas
2006-2007 - O Direito à alimentação.
A Semana Mundial da Alimentação é celebrada este ano entre os

dias 16 e 22 de outubro. No Brasil, milhares de famílias têm motivo
especial para celebrar a data. Elas são beneficiárias dos programas
inseridos no Fome Zero. A estratégia, impulsionada pelo governo
federal, assegura o direito humano à alimentação às pessoas que
precisam. Por meio de vários ministérios, como o do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, o governo articula políticas sociais com
estados, municípios e sociedade civil.

Estrategicamente se promove, ainda, a inclusão social e a conquista
da cidadania dos mais vulneráveis à fome. O Fome Zero é modelo
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para outros países e tem como base quatro eixos articuladores:
acesso aos alimentos, fortalecimento da agricultura familiar, geração
de renda e articulação, mobilização e controle social.

Acrescente-se a estes fatos que neste ano se comemora o
centenário de nascimento de Josué de Castro, nascido em 1908 em
Pernambuco. Médico, professor, geógrafo, sociólogo e político, Josué
de Castro fez da luta contra a fome a sua bandeira. Nascido em 1908,
em Pernambuco, Josué de Castro foi autor de inúmeras obras,
apresentando idéias revolucionárias para a época, como os primeiros
conceitos sobre o desenvolvimento sustentável. De sua vasta
bibliografia, podem-se destacar livros como Geografia da Fome,
Geopolítica da Fome (1951), Documentário do Nordeste (1959),
Ensaios de Geografia Humana e Ensaios de Biologia Social e o Livro
Negro da Fome. Foi Deputado Federal por Pernambuco. Alcançou
projeção internacional, exercendo durante anos o cargo de Presidente
do Conselho da Organização para Alimentação e Agricultura das
Nações Unidas e de Embaixador do Brasil na ONU. Josué de Castro
foi um homem que estudou a fundo as causas da miséria em nosso
país e no mundo e afirmava que ambas eram frutos de uma sociedade
injusta. Suas idéias o levaram a ser reverenciado em todo o mundo,
com livros traduzidos em mais de 25 idiomas e duas indicações para o
Prêmio Nobel da Paz.

Considerando a importância da escola fundamental e média na
formação de gerações de cidadãos, conscientes do problema da fome
e da urgência na busca de soluções, a proposta acentua o papel das
instituições educativas e a relevância de tratar o assunto como tema
transversal de ensino.

Assim sendo, diante da relevância da matéria, em especial neste
momento de crise mundial de alimentos, estamos confiantes do apoio
dos nobres Deputados na aprovação deste projeto de lei, apresentado
a esta comissão pelo Instituto Cidadania, Educação e Cultura e
apoiado pelo Consea-MG.”

- À Comissão de Participação Popular.
* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições
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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 2.827/2008
Dispõe sobre a divulgação, no âmbito dos serviços notariais do

Estado, do direito de realizar separação consensual e divórcio
consensual por meio de escritura pública.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os serviços notariais do Estado são obrigados a afixar, em

local visível e de maior circulação de pessoas, cartaz ou aviso que
contenha informação sobre o direito de realizar separação consensual
e divórcio consensual por meio de escritura pública, na forma do art.
3° da Lei Federal n° 11.441, de 4 de janeiro de 200 7.

Art. 2° - Sem prejuízo de outras sanções, o notário  que desrespeitar
o disposto no art. 1° fica sujeito a multa de R$1.0 00,00 (mil reais).

Art. 3° - Esta lei entrará em vigor sessenta dias a pós a data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 15 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Lei Federal n° 11.441, de 2007, que  alterou a Lei n°

5.869, de 1973 – Código de Processo Civil - , possibilitou a realização
de separação consensual e divórcio consensual pela via
administrativa, a par de outras disposições.

De acordo com a nova sistemática normativa, tal procedimento pode
ser realizado mediante escritura pública, desde que o casal não tenha
filhos menores ou incapazes e sejam observados os requisitos quanto
aos prazos. Além disso, a escritura não depende de homologação
judicial e constitui título hábil para o registro civil e o registro de
imóveis.

Trata-se, na verdade, de um grande avanço da legislação federal,
que visa garantir mais celeridade no processo de separação
consensual e mais comodidade para os interessados.

Entretanto, não obstante a publicação da lei no “Diário Oficial”, a
grande maioria das pessoas não tem conhecimento ou informação de
seu conteúdo, o que é uma realidade incontestável, pouco importando
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as razões que concorrem para esse desconhecimento das normas
jurídicas. A inflação legislativa contribuiu para esse fato, uma vez que
quanto mais acentuado o universo normativo mais difícil se torna o
conhecimento das leis que regulam a vida social, o que é lamentável.
A ignorância das leis compromete o pleno exercício da cidadania, pois
o indivíduo desconhece seus direitos e obrigações elementares.
Diante dessa realidade, afigura-se-nos oportuna a divulgação, pelos
serviços de tabelionato, do direito de realizar a separação consensual
mediante escritura pública, sem a interveniência do Poder Judiciário.

O projeto visa à efetivação do direito constitucional à informação e
não a simples reprodução, pela via administrativa, de lei federal. Não
há como negar que a divulgação dessa prerrogativa legal trará
resultados positivos para o interesse público, em razão de seu caráter
pedagógico.

Dessa forma, esperamos contar com o apoio dos nobres pares
desta Casa com vistas à aprovação do projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.828/2008
Declara de utilidade pública a Associação Emaús, com sede no

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

com sede no Município de Pouso Alegre.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de outubro de 2008.
Domingos Sávio
Justificação: A Associação Emaús, com sede no Município de Pouso

Alegre, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem entre suas
finalidades amparar moralmente e consolar a todas as pessoas
sofredoras e prestar solidariedade, que leva à construção da
civilização do amor.

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
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trabalho social, é justa a declaração de sua utilidade pública.
Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação

desta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI Nº 2.829/2008
Torna obrigatória a emissão de autorização de transporte de

máquinas agrícolas e implementos usados, dentro do Estado de
Minas Gerais, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a obrigatoriedade de se apresentar

autorização para o transporte de tratores e máquinas agrícolas
usados, em todo o território do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - A autorização de que trata o “caput” deste artigo
deverá ser expedida pela autoridade policial a que esteja
jurisdicionada a pessoa jurídica ou física proprietária do maquinário
citado, vedada a cobrança de quaisquer taxas aos solicitantes.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei são consideradas máquinas
usadas: tratores, colheitadeiras, arados, semeadeiras, aplicadoras de
defensivos e outros implementos agrícolas de uso nas grandes,
médias e pequenas propriedades.

Parágrafo único - Ficam isentos desta obrigação os tratores e
máquinas agrícolas novos e transportados diretamente da fábrica ou
revendedor autorizado que possuem legislação própria.

Art. 3º - O transporte a que se refere esta lei é o transporte
intermunicipal ou dentro de um mesmo Município.

Art. 4º - Os proprietários de máquinas e implementos agrícolas que
atuem como prestadores de serviço de aluguel de maquinário
agrícola, deverão obter licença permanente para o transporte.

Art. 5º - A fiscalização do cumprimento desta lei ficará a cargo da
Polícia Militar ou Civil do Estado de Minas Gerais.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de outubro de 2008.
João Leite
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é a criação de um
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mecanismo de controle no transporte e tráfego de máquinas agrícolas
usadas dentro do Estado de Minas Gerais, oferecendo meios para que
a Polícia Militar ou Civil possa exigir documentação para o transporte
das máquinas e, assim, inibir a prática do transporte de máquinas
roubadas dos produtores rurais.

A criminalidade nas zonas rurais do Estado tem aumentado, e o alvo
dos assaltantes são as máquinas e implementos agrícolas. Face à
falta de efetivo policiamento em algumas regiões do interior, se faz
necessária a fiscalização nas vias de transporte. O estabelecimento
de documentação hábil e confiável, expedida por órgão de segurança
pública, possibilita a efetiva fiscalização por parte da polícia,
traduzindo-se em medida de resguardo da propriedade dos
agricultores. Há que se estabelecer regra para o transporte legal do
maquinário, como forma de garantir também a atividade de
empréstimo ou locação dessas máquinas, principalmente na época
das colheitas.

Pelo exposto, conto com o apoio dos demais pares desta Casa para
a aprovação do presente projeto.

- 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.

REQUERIMENTOS
Nº 2.943/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Pouso
Alegre pelo transcurso do 160º aniversário de emancipação desse
Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.944/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Extrema
pela implantação do Programa Conservador das Águas nesse
Município. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 2.945/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Comarca de Passa-
Tempo pelo transcurso de seu 60º aniversário. (- À Comissão de
Assuntos Municipais.)

Nº 2.946/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Associação dos Professores
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Públicos do Estado de Minas Gerais - APPMG - pelo transcurso do
Dia do Professor. (- À Comissão de Educação.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Roberto Carvalho e Doutor Viana.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Segurança Pública, de Administração Pública e de Política
Agropecuária.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Deiró Marra.
O Deputado Deiró Marra - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados,

ocupamos hoje esta tribuna para tratar de dois assuntos bastante
distintos. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a todos os
munícipes da cidade e do Município de Patrocínio, onde recentemente
disputamos as eleições. Temos a grata satisfação de poder chegar
aqui, hoje, e, de cabeça erguida, dizer que ali tivemos quase 11 mil
votos, enfrentando dois grupos políticos que governam a cidade há
mais de 45 anos, alternando-se no poder. Com apenas dois anos de
vida pública, elegemo-nos para o cargo de Deputado Estadual e
tivemos agora a oportunidade de levar um novo projeto - aliás,
realmente de mudança - que pudesse representar o rompimento com
essa hierarquia e com todo esse enraizamento da política na região.
Além disso, também tivemos a felicidade de ter a aceitação de quase
30% da nossa população.

Em segundo lugar, gostaria de dizer da satisfação de ter como
nosso maior líder Jesus Cristo - Ele esteve ao nosso lado na
campanha inteira. Não tivemos apoio de ninguém, de Ministro algum,
ao contrário dos nossos adversários, que lá tiveram - os dois grupos -
Ministros do governo Lula no palanque de cada um deles. De um lado,
na campanha da chapa que se sagrou vencedora - a do PPS e do PP
-, o Ministro Dulci, dois Deputados Federais do PP e um Deputado
desta Casa; do outro lado, o Ministro Hélio Costa, o Secretário de
Agricultura, o Ministro da Agricultura. Mesmo assim a nossa derrota
para esses dois grupos políticos - que, há quase 50 anos, comandam
a cidade - foi por apenas dois mil e poucos votos. Havia do nosso lado
um grupo que tinha apenas um Deputado e quatro Vereadores.
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Fomos vitoriosos, pois, por várias vezes, pedimos a participação do
governo do Estado, a presença ou pelo menos o apoio e a fala do
nosso Governador, mas não os obtivemos. Tivemos lá o sabor e a
oportunidade de estar sempre defendendo essa mudança, que é a
transformação que Minas tanto difunde.

Sr. Presidente, não quero fazer retórica aqui, com base no que foi
dito por companheiros, a respeito da falta de apoio, mas, sim, falar
sobre um outro assunto. Tivemos a participação, no palanque, de um
Deputado desta Casa, do PT - partido com o qual, por sinal, tenho a
grata satisfação de aqui conviver, contando com a amizade de todos -,
o qual se arrogava o direito, não de denegrir a minha imagem, mas,
sim, de pedir votos, falando de fatos políticos como um Deputado de
primeiro mandato. Nem sequer terminou a instauração de um possível
inquérito contra mim, e já fui tachado como um verdadeiro
contraventor. Ora, no dia 21 de setembro, estávamos à frente, nas
pesquisas divulgadas. Tivemos a visita desse companheiro.

Sempre tivemos nesta Casa um mínimo de companheirismo, de boa
convivência. Isso foi o que pude constatar neste um ano e meio. A
sabedoria que tenho adquirido com as amizades que conquisto aqui é
exemplar. Aliás, por telefone, conseguimos o apoio de vários
Deputados, que representam a grande maioria desta Casa, entre eles
o nosso amigo Eros Biondini, os Deputados Mauri Torres, Luiz
Humberto Carneiro, Lafayette de Andrada, enfim, vários
parlamentares que se dispuseram a falar bem. Jamais teria, do fundo
do coração, a vontade de pedir a alguém que falasse mal de outra
pessoa, de algum outro companheiro. Esse Deputado obteve mil e
poucos votos em Patrocínio, enquanto obtive quase oito mil em meu
primeiro cargo público. Para que ir a Patrocínio falar mal de mim?
Uma cidade onde moro, onde meus filhos moram, da qual o meu
bisavô foi o fundador, o interventor e o criador, e isso para uma
disputa política que se encerraria no dia 5 ou 6, ou seja, dali a pouco
mais de 15 dias. Para que isso? Pedir voto para o companheiro de
chapa é direito e dever de todos nós, mas ofender os amigos aqui é
demonstrar uma convivência que não temos.

Quero dizer, Sr. Presidente, que não tenho indiferença em relação a
nenhum Deputado desta Casa e não me disporia a dar nem sequer
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um passo em direção a cidade alguma para falar mal de um
companheiro, principalmente desta Casa. Poderia ir, como fui, a várias
cidades pedir apoio - nas quais, aliás, havia Deputados daqui
apoiando Prefeitos de partidos contrários -, mas nem sequer
mencionei nenhum ato contra algum dos companheiros, ao contrário,
sempre fiz referência solene à amizade. O Deputado Elmiro
Nascimento não está presente, mas é testemunha disso, pois
estivemos em lados opostos, e sempre tive consideração por ele.
Deixo registrada aqui a impressão que tive, e não digo negativa, mas
também não esperava esse tipo de comportamento de companheiros
e amigos da Casa.

Quero, Sr. Presidente, mudar a retórica, a face do nosso discurso,
para falarmos sobre a importância que o Dia do Professor tem para
nós. Por coincidência, o editorial do jornal “Estado de Minas”, com o
título “A realidade vergonhosa”, tem a mesma linha de pensamento.
Esse editorial demonstra isso de forma muito clara, e parabenizo o
redator Édison Zenóbio pela afirmação de que não há o que se
comemorar hoje. Os avanços na educação, aos passos atuais, não
chegarão nem em 2020, como previu o editorial; acredito que não
chegarão nem em 2030, pois há muito o que ser feito. Verificamos
isso neste ano, na conferência da educação que houve em Brasília,
onde foram apresentadas diversas sugestões ao MEC. Muitas delas
foram discutidas, mas nenhuma foi colocada em prática. Faço questão
de dizer que as diretrizes da educação são do governo federal, e há
muito a ser feito, não somente em Minas, como dizem. A educação
estadual está sendo crucificada quando há muito mais a ser feito em
nível federal.

Quero aqui relatar alguns casos que nos chamam a atenção para a
atual violência contra os professores. Isso é algo inconcebível. Há
casos narrados pelos jornais, casos ocorridos nas cidades onde estão
as nossas bases eleitorais. Como Presidente da Comissão de
Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, temos atuado, de forma
veemente e categórica, para dar condições melhores a esses
servidores. Os jornais narraram a história da Profa. Josimari, que
sofreu verdadeira violência na sala de aula. E foram narrados outros
casos ainda piores fora de Minas, como o de um professor que levou
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um tiro e está hoje paraplégico, em João Pessoa, Paraíba. Houve uma
briga, e o aluno, depois de discutir, não se contentando em agredi-lo,
deu-lhe um tiro na coluna.

No nosso Estado, temos trabalhado muito. Digo isso com muita
propriedade, pois tivemos oportunidade de, em 2007 e em meados de
2008, fazer, na região do Alto Paranaíba e em Januária, uma
verdadeira renovação dos prédios públicos na área da educação. Sem
dúvida, na reforma e na preparação das escolas, foi feito um
investimento muito superior ao de governos passados. Aí, lembro,
meus companheiros - e você, Inácio, já foi Prefeito - como os prédios
públicos estão totalmente depredados, sem haver um verdadeiro
retorno para o que é gasto. Isso nos leva a um questionamento
simples: o modelo de gestão da educação e a forma como é
apresentada a educação hoje precisam ser rediscutidos. Já tivemos,
na Casa, várias audiências públicas com esse objetivo: a educação
proposta hoje - essa educação que “muito pouco educa” ou pouco
forma nossos alunos - precisa ser realmente reavaliada. No passado,
tivemos métodos considerados hoje retrógrados, mas que fizeram a
verdadeira diferença na formação.

Ao finalizar, quero dizer que, na educação, ainda tivemos um dos
casos mais interessantes: os Prefeitos que mais investiram nessa
área não foram reeleitos. Há uma matéria do jornal “Folha de S.Paulo”
dizendo que o investimento público na educação não gera voto nem
garante reeleição. Essa é mais uma das máximas que temos de
suportar: investir na educação não dá retorno político. Ora, isso é uma
verdadeira aberração. E o homem público que visa realmente ao
contexto da sua sociedade não pode imaginar a inclusão a não ser
pelo processo da educação. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.
O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, público presente nas galerias e público que nos assiste
pela TV Assembléia, boa tarde. Primeiro, gostaríamos de mencionar o
Dia do Professor. Sabemos que, nesse mundo de tanta concorrência,
de muita disputa e de pouca cooperação, a educação de qualidade,
principalmente a educação pública vai ganhando espaço e ampliando
o seu papel. Se quisermos efetivamente melhorar as condições de
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vida, democratizar o acesso a uma vida digna para os nossos
concidadãos, é fundamental investir e garantir uma educação de
qualidade para todos. Sabemos que estamos em plena era do
conhecimento. Há pouco tempo se dizia que estávamos entrando na
era da comunicação e, logo de imediato, migrou-se para a
terminologia “era do conhecimento”. É evidente que o investimento na
educação, o acesso a uma escola pública de qualidade e a
preparação para que as nossas crianças e jovens desenvolvam suas
qualidades, competências e dons são decisivos para garantir
cidadania e vida plena. E o papel dos educadores, dos professores
continua a ser preponderante nesse processo.

Também sou educador, trabalhei na rede pública, conheço a
realidade das nossas escolas e acompanho de perto essa questão. É
bom dizer que hoje existe uma pressão muito grande sobre os
educadores. Acabam caindo sobre suas costas e sendo de
responsabilidade deles todas aquelas tarefas e atribuições que a
família não consegue cumprir à altura. Muitas vezes, outras
organizações, como a Igreja, também não conseguem. Essas
atribuições e responsabilidades acabam sendo impostas e cobradas
dos educadores, dos professores, das escolas. E sabemos que a
responsabilidade pela tarefa da educação tem de ser compartilhada
com a família e com outras organizações. Reconhecemos que a
educação se dá em todas as relações humanas, que ela não se
restringe ao espaço escolar. Mas o espaço escolar, que é o espaço
por excelência do processo educativo, o espaço por excelência da
construção do conhecimento, deve ser dotado, munido de todas as
condições necessárias para que, de fato, nossas crianças e jovens
desenvolvam seus talentos, dons, competências, suas qualidades.
Isso para que sejam cidadãos plenos, completos, aprendendo e
exercitando os valores da civilidade e da cidadania, como a
solidariedade, a abertura para o diálogo, o respeito às diferenças.

Acompanhamos o movimento pela luta da educação pública no
Brasil. Trazemos o nosso apoio, assim como o da Bancada do PT e
do PCdoB, ao trabalho e à campanha da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação. A campanha pela implantação do piso
salarial nacional encontra-se na segunda etapa, mobilizou educadores
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no País inteiro, assim como apoiadores, parceiros e companheiros de
jornada. Em setembro, foi lançada a campanha “O piso é lei. Faça
valer!”, a fim de sensibilizar trabalhadores em educação da rede
pública e gestores públicos estaduais e municipais para a implantação
do piso salarial nacional da categoria. Essa campanha continua hoje,
Dia do Professor, e amanhã a Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação - CNTE - promove uma mobilização
nacional, com várias atividades - passeatas, caminhadas, seminários,
audiências públicas, panfletagens, assembléias -, trazendo à tona a
necessidade da implantação do piso salarial nacional. É fundamental
a valorização do profissional em educação, tanto o educador quanto
os demais que trabalham na administração, no apoio, para melhorar a
qualidade da educação pública no Brasil. Só assim teremos nossos
profissionais capacitados para a formação continuada, que é
fundamental para garantir a melhoria da qualidade da educação. Fica
aqui a nossa homenagem aos educadores brasileiros e o nosso apoio
incondicional à luta e à mobilização pela implantação do piso nacional
da categoria, conduzida, com muita capacidade, pela CNTE.

Sabemos que a solução para a educação não se resume à questão
salarial ou às condições objetivas do exercício do trabalho em sala de
aula, mas, acima de tudo, a uma postura que vários teóricos
defendem: o reencantamento pela educação. É bom dizer que
estamos, neste ano, comemorando os 60 anos do lançamento de um
livro que faz história e demarca a educação no Brasil: “Pedagogia do
Oprimido”, de Paulo Freire. Só um profissional que acredita
firmemente na importância da sua tarefa, que acredita poder fazer a
diferença na vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes,
encontrará energia suficiente para superar todos os problemas e
obstáculos que dificultam o exercício do papel do educador. Portanto,
reencantar com a educação é a postura a ser levada a todas as
pessoas, no mundo inteiro. A educação dá-se não exclusivamente na
sala de aula, no espaço escolar. Reconhecemos que promover
democracia e dignidade, ampliar oportunidades, garantir direitos é
fundamentalmente ajudar a desenvolver a capacidade de crianças e
jovens na produção autônoma do conhecimento.

Acompanhamos as últimas mudanças que ocorreram no Brasil, nos
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últimos tempos, na LDB, com a introdução dos Parâmetros
Curriculares Nacionais, a postura nova da intersetorialidade, da
interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade. Além disso, houve a
possibilidade aberta para cada escola, pública ou particular, de refazer
o seu plano político-pedagógico, objetivando trazer para dentro da
escola noções, temas, abordagens apropriadas e adaptadas à
realidade local. Portanto, acredito que, apesar das dificuldades, já
temos hoje muitos instrumentos para melhorar a nossa educação, de
maneira especial a escola pública no Brasil.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça (em aparte)* - Obrigada,
Deputado Almir Paraca.

Não poderia deixar de me dirigir aos educadores hoje de um modo
muito especial e de manter a minha solidariedade com todos nesse
momento em que a violência tem predominado nas escolas e tem feito
muitos ideais deixarem de existir, fazendo com que pessoas se
entreguem a um tipo de trabalho burocrático nas escolas. Precisamos
realmente entender que a educação é a base de tudo. Não há um ser
que não tenha passado pelas mãos de um educador. É necessário
que os governantes, inclusive os próprios Prefeitos, Deputados,
Senadores e Presidentes da República, enfim, todos os políticos
entendam que é preciso ter um olhar diferenciado para a educação.
Nossos educadores estão desanimados, sofrendo, além de terem
salários muito baixos. É preciso dar dignidade ao educador para que
ele se prepare cada vez mais para o exercício da educação,
preparando, com certeza, o homem e a mulher de amanhã.

Deixo um abraço carinhoso a todas as minhas companheiras e a
todos os meus companheiros educadores. O educador é realmente o
ser que mais contribui - perdoem-me as outras profissões - para o
crescimento e o aprimoramento das pessoas. Que nos integremos a
essa missão do educador, fazendo com que efetivamente haja uma
mudança. Esperamos que o educador também faça a sua parte.
Deixo, repito, um abraço carinhoso a todos e agradeço ao Deputado
Almir Paraca o aparte.

O Deputado Almir Paraca - Perfeitamente, nobre colega. Aproveito
este espaço da TV Assembléia para divulgar a abertura das inscrições
para o Fórum Social Mundial de 2009. De 7 de outubro a 7 de
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novembro, estão abertas as inscrições para as atividades e as
organizações do Fórum, que podem ser feitas por meio do “site”:
www.fsm2009amazonia.org.br. De 27/1/2009 a 1º/2/2009, a cidade de
Belém abrigará o Fórum Social Mundial, um espaço por excelência da
discussão, do questionamento, da difusão da noção da cidadania
planetária, que cresce e ganha corpo. O Fórum Social Mundial
continua sendo a referência mundial no questionamento à
desigualdade, à injustiça, à intolerância, à devastação ambiental e ao
preconceito. A própria crise financeira internacional é um tema que
traz para a pauta política, sociológica e mesmo filosófica internacional
a necessidade de refletirmos sobre essa ideologia vigente do
pensamento único.

Foi o que observamos recentemente, quando o Presidente Bush
veio a público justificar o investimento do orçamento dos Estados
Unidos no socorro às instituições financeiras, numa postura
claramente envergonhada, como se estivesse pedindo desculpas por
infringir seu pensamento neoliberal, que afirma categoricamente a
total liberdade do mercado, a desregulamentação excessiva nessa
ciranda financeira internacional. Em crises anteriores, observamos
isso. Toda vez que o mercado entra em colapso, o socorro vem do
Estado, já tão combalido, visto que tem a responsabilidade de
equacionar a situação com o dinheiro público. Esta é a noção em
vigor: a do Estado mínimo. Portanto, o Fórum Social Mundial é
novamente revigorado como espaço de discussão e de formulação de
alternativas para esse mundo em crise. Esperamos que, a partir de
janeiro do próximo ano, as organizações, os partidos, as entidades, os
cidadãos, enfim, o Brasil inteiro se mobilize para comparecer a Belém,
a fim de participar do Fórum Social Mundial 2009. É preciso
aprofundarmos nossas convicções para combater o neoliberalismo e
construir alternativas que promovam justiça no Brasil e no mundo.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, público que nos acompanha pela TV Assembléia,
antes de entrar no assunto que me traz a esta tribuna, registro, mais
uma vez, a presença dos Oficiais de Justiça, que acompanham a
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votação do veto à proposição de lei enviada pelo Judiciário. Registro
também a presença de vários Oficiais de Justiça do interior, inclusive
de Santos Dumont, que vieram hipotecar apoio a essa luta da classe.
Certamente nós, Deputados, teremos sensibilidade diante dessa
questão.

Sr. Presidente, o assunto que me traz a esta tribuna novamente diz
respeito à segurança pública, bem como ao pronunciamento feito pelo
Deputado Paulo Guedes na última quinta-feira. Ele ocupou esta
tribuna para dizer que a Polícia Militar de Minas Gerais, na cidade de
Manga, teria praticado um ato contrário à lei. Na oportunidade, fez
severas críticas à atuação dos policiais militares no Município de
Manga. Sr. Presidente, temos o dever de fazer o contraponto, bem
como de apresentar a defesa daqueles que estão no referido
Município e não têm oportunidade de ocupar esta tribuna para dizer
que os fatos não ocorreram da forma exposta pelo Deputado Paulo
Guedes, na quinta-feira passada. Infelizmente o Deputado Paulo
Guedes, ao perceber que um de seus apoiadores políticos havia sido
preso pela Polícia Militar, que, por sua vez, estava cumprindo o que
determina a lei, certamente se esqueceu de observar alguns aspectos
legais.

Deputado Paulo Guedes, fico satisfeito ao vê-lo adentrar neste
Plenário. Na última quinta-feira, quando V. Exa. fez seu
pronunciamento, eu estava cumprindo uma agenda externa e não tive
oportunidade de vir aqui dizer que os fatos não ocorreram da forma
exposta, da tribuna, pelo colega. Recebemos um relatório dos policiais
da cidade de Manga, segundo o qual, durante o patrulhamento das
viaturas no Município, nas vésperas das eleições, o Sr. Mozart Alves
Barbosa, que também era candidato a Vereador pelo referido
Município, por motivos políticos, passou a insultar diversas pessoas,
entre elas uma conhecida por Guil, e até teria se apossado de um
facão para atacá-la. A Polícia Militar, atendendo a um pedido, a uma
provocação de um cidadão, foi ao encontro do Sr. Mozart Alves e deu
ordem para ele disponibilizar seu veículo para uma busca, uma
vistoria. Tratava-se de uma ordem legal que deveria ser cumprida.
Infelizmente, como ele não queria que fosse descoberto que portava
um tipo de arma branca, não quis atender à ordem legal. Por ter
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deixado de obedecer a ordem legal, recebeu voz de prisão.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, quero dizer que a prisão foi legal

porque estava fundamentada. O Judiciário e o Ministério Público têm
utilizado, por demais, a Polícia Militar no interior, mesmo porque, nas
cidades mais longínquas do nosso Estado, é a Polícia Militar que faz
com que a eleição seja mais tranqüila, que consegue dar garantia ao
Estado Democrático de Direito e ao transcurso do pleito eleitoral.

Deputado Paulo Guedes, quando V. Exa. assumiu o mandato nesta
Casa, o art. 6º do nosso Regimento Interno previa: “Na posse dos
Deputados será observado o seguinte: I - O Presidente, de pé, no que
será acompanhado pelos presentes prestará o compromisso:
“Prometo defender e cumprir as Constituições e as leis da República e
do Estado, bem como desempenhar, leal e honradamente, o mandato
que me foi confiado pelo povo mineiro.”. Portanto, nós, Deputados,
não apenas V. Exa., mas o conjunto dos 77 Deputados, durante a
nossa posse, juramos cumprir as leis da República e as Constituições,
tanto a Federal quanto a Estadual. O art. 37 da Constituição da
República diz que a administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes deverá ser norteada pelos princípios da
imparcialidade, da legalidade, da moralidade, da publicidade e da
eficiência. Naquele dia, a Polícia Militar agiu, primeiro, em
cumprimento a uma determinação legal, porque é seu dever. Ao ser
acionada, a polícia não pode deixar uma pessoa ser ameaçada sem
tomar as providências legais. Segundo, ela tinha uma imposição. Não
cabe à Polícia Militar escolher se prenderá ou não um indivíduo, se
prevenirá uma tentativa de homicídio ou uma lesão maior que possa
ser cometida. A Polícia Militar deveria ir atrás do Sr. Mozart, porque
havia uma queixa contra ele, ou seja, que estaria armado com um
facão. Ela agiu de forma correta, de acordo com a legalidade, e agiu,
acima de tudo, em cumprimento do seu dever, imposto pelas leis. Não
agiu de forma atabalhoada.

Deputado Paulo Guedes, parece-me que, às vezes, V. Exa. se
esquece de que é Deputado. Não cabe a nós, Deputados, sairmos no
meio de uma multidão insuflando pessoas a arrebatar preso. Isso
também constitui um delito. Pelo que consta, V. Exa. teria se dirigido à
guarnição da Polícia Militar, e outras pessoas que acompanhavam V.
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Exa. teriam tentado arrebatar o preso da viatura. Essa não é atitude
de um Deputado, mesmo porque V. Exa., pelo fato de estar investido
em mandato, tem o dever legal de também cumprir a lei. E, muito
mais, de dar exemplo nessas ocasiões. Qualquer um de nós, de
cabeça mais fria, deveria procurar a delegacia local, o Ministério
Público, o Juiz da cidade ou os meios de comunicação e denunciar o
fato, e não se insurgir contra uma prisão que estava sendo efetuada.
Não nos cabe esse tipo de comportamento.

Pelo que depreendemos do relatório que recebemos, V. Exa. disse
que o policial sacou uma arma para V. Exa. Não pense que
compactuarei com esse tipo de atitude. V. Exa. não pode se esquecer
de que não pode também liderar um grupo de pessoas para tentar
retirar outra que estava presa. Há vários mecanismos legais, e V. Exa.
os conhece muito bem. Portanto, não concordamos com a sua atitude.
Quero deixar claro que uma das informações que recebemos foi que
V. Exa. ameaçou retirar os policiais da cidade. Essa atitude era
praticada há muito tempo, principalmente por Prefeitos e por
Deputados que, ao longo da história, faziam a política do coronelismo,
não aceitando, muitas vezes, que um servidor público pudesse
posicionar-se. Felizmente, essa prática está acabando. Enquanto eu
for Deputado, farei denúncias. Ninguém dirá que transferirá policiais
sem que haja um devido processo legal, sem que haja amplo direito
de defesa do contraditório. E se, ao final, a Polícia Militar chegar à
conclusão de que aquele policial cometeu um ato que afete ou
impossibilite a sua permanência, certamente a instituição tomará
providências, mas não da forma como V. Exa. disse.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado.
V. Exa. deixou bem claro, no início da sua fala, que recebeu um
relatório dos seus colegas expondo os fatos do ponto de vista deles. A
realidade é totalmente diferente. Eu estava passando pelo local e vi os
policiais agredindo uma pessoa. E eu nem sabia que era o Vereador.
Parei o carro para ver. O policial que V. Exa. defende estava com o pé
no pescoço da pessoa, esgoelando-a. Depois, aplicou-lhe uma
gravata e quase a enforcou. Foi aí que reconheci o Vereador. Ciente
da lei que estabelece que nenhum candidato pode ser preso durante
os cinco dias que antecedem as eleições - o que o seu policial
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também deveria saber -, pedi-lhe, educadamente, que não cometesse
aquela agressão, até porque o Vereador não poderia ser preso. Mas o
seu policial, jovem, talvez ainda despreparado, respondeu-me
sacando uma arma e pedindo que eu me afastasse, ameaçando atirar.
Esse foi o fato ocorrido. Há dezenas de testemunhas que podem
relatá-lo. Se V. Exa., membro da Comissão de Segurança Pública,
quiser que seja ainda mais esclarecido, sugiro que realizemos
audiência pública e convoquemos as testemunhas e os envolvidos.
Dessa forma, chegaremos à verdade. Quanto ao que o policial relatou
ou deixou de relatar, ele tem caneta e papel, quem faz boletim é ele. A
realidade é totalmente diferente dessa que o senhor está falando.
Conheço as leis e desafio qualquer autoridade da Polícia Militar ou do
Estado que tenha recebido pedido meu para transferir esse ou aquele
policial. Jamais faria isso porque não faz parte da minha conduta,
Deputado. Sei respeitar a democracia. Graças a Deus, estamos num
país democrático. Não temos lembrança boa da ditadura; não
queremos que ela volte. A violência policial que havia naquela época
não pode existir agora. O que houve foi um fato isolado de um policial
- eu não me referi aos policiais de Manga, mas apenas a um policial.

Sei que V. Exa. não gosta muito de defender os coronéis, mas a
atitude mais covarde não foi do policial, e, sim, do Coronel da Polícia
Militar de Montes Claros, que escreveu uma matéria no “site” da
polícia e ainda a assinou. Nela, ele afirmava que a Juíza de Manga
teria expedido a minha prisão. V. Exa. deveria pegar as notas
taquigráficas da reunião daquele dia para comprovar que falei do
policial, sim, mas a minha fala foi voltada para a atitude do Coronel do
11º Batalhão de Montes Claros, que noticiou à imprensa de todo o
Estado que este Deputado havia sido preso em Manga. Esta Casa
não pode admitir isso. Como meu colega, V. Exa. há de reconhecer os
fatos, assim como defende a Polícia Militar, a qual respeitamos e pela
qual temos grande admiração, pois é muito importante para nós. O
conjunto da Polícia Militar tem todo o nosso respeito, mas, em
qualquer corporação, um ou dois de seus membros pode fazer algo
errado. Como defensor dos soldados, V. Exa. poderia chamar os
envolvidos a participar de uma audiência pública. Vamos assinar o
requerimento de forma conjunta e saber a verdade. Se eu estiver
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errado, darei a mão à palmatória.
Gostaria que V. Exa., antes de me julgar, ouvisse a versão não só

do seu policial mas também a versão real dos fatos, inclusive por ter-
me procurado como seu colega.

O Deputado Sargento Rodrigues - Quanto à versão, ilustre
Deputado, primeiro é bom que se diga que as notas taquigráficas
estão nas minhas mãos, então não se trata de um policial. V. Exa.
disse o seguinte: “O processo eleitoral ficou de certa forma
comprometido pela ação de alguns membros da Polícia Militar”.
Talvez não saiba, mas eu tive o zelo de pegar as notas taquigráficas
com a fala de V. Exa. Além do mais, não se trata do seu policial,
porque eu não tenho policial. O policial não pertence a mim, pertence
à comunidade, à sociedade. É um trabalho.

Por outro lado, não defendo apenas o Soldado, isto é, defendemos
do Soldado ao Coronel, do Agente de Polícia ao Delegado-Geral de
Polícia, e os demais servidores da segurança pública, e com muita
honra. Sei quais são aqueles que defendo, por que defendo, e a garra
com que defendo. No entanto, V. Exa. diz que o que tenho aqui é
somente o que foi narrado por eles. Na verdade, eu tenho aqui o que
foi narrado por eles e o que foi dito por V. Exa. Tive o zelo de pegar as
notas taquigráficas e ouvir V. Exa. e também a outra parte, porque, se
V. Exa. não sabe, a outra parte não tem condições de vir a esta
tribuna. Faço isso com muito orgulho porque sou representante
legítimo deles.

Como Presidente da Comissão, eu posso ser provocado por V. Exa.,
basta que apresente um requerimento. Se V. Exa. diz que o Coronel
da Polícia Militar de Montes Claros, o Cel. Heli, não praticou o ato que
deveria ter sido praticado, conforme determina a lei, V. Exa. que
apresente um requerimento na Comissão de Segurança Pública para
que possamos aprová-lo e, em seguida, convidar o Coronel para
prestar informações. Da forma como V. Exa. colocou os fatos, parece
que a verdade está com V. Exa., mas as coisas não foram bem assim.

Para encerrar, gostaria que essa história fosse passada a limpo,
porque existem outras intervenções de V. Exa. dessa mesma natureza
em outros Municípios, inclusive que ocasionaram a saída de policiais
militares por pressão política de V. Exa. ou de grupos políticos de V.
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Exa. em outros Municípios. Mas, enquanto aqui estiver, Deputado
Paulo Guedes, toda vez que qualquer Deputado desta Casa assim
proceder, virei até a tribuna para denunciá-lo publicamente e dizer que
não aceito, porque essa não é uma conduta legal nem, no mínimo,
moral. Temos de conviver sim, concordo com V. Exa. O Estado é
Democrático de Direito e, no Estado Democrático de Direito, deve
imperar a lei e a democracia. Como já disse, se V. Exa. apresentar o
requerimento, teremos o maior empenho, como Presidente da
Comissão, de fazer a audiência pública e passar a história a limpo.
Mas volto a dizer que essa não é a versão que V. Exa. apresentou
aqui, e ela também não é única, pois existe o outro lado. Por falar no
outro lado, estou dando vez e voz a ele desta tribuna.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.
A Deputada Elisa Costa* - Saúdo o Presidente, em exercício,

Deputado Doutor Viana, e os demais Deputados presentes em
Plenário. Quero agradecer a presença da Marília Reis e das
companheiras do Sind-Saúde de Governador Valadares, em nome da
Cláudia e da Marília, que se fazem presentes aqui. Mais uma vez,
agradeço ao povo de Governador Valadares o apoio que nos deu
nessas eleições municipais de 2008. Nas pessoas dessas três
companheiras que aqui estão, três lutadoras e guerreiras da área da
saúde, também agradeço a todos os trabalhadores da saúde que nos
apoiaram. Mais uma vez, deixo registrado esse especial
agradecimento.

Neste dia da professora e do professor, dos educadores, ainda
quero agradecer a todos os trabalhadores da educação, liderados pelo
Sind-UTE, que estiveram presentes na nossa campanha em
Governador Valadares. Reafirmo o compromisso com os
trabalhadores da saúde, de valorizar a saúde em Valadares e valorizar
os trabalhadores. Tenho um projeto de saúde para tornar a nossa
cidade cada vez mais saudável, mas valorizando o profissional que
diretamente atende as pessoas, a fim de que tenhamos uma política
pública de maior qualidade na saúde e na educação. Esse é o objetivo
para o nosso futuro governo. Obrigada pela presença.

Quero externar, mais uma vez, a nossa alegria pela presença em
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Governador Valadares dos Deputados Estaduais Padre João, Almir
Paraca e André Quintão, os Deputados Federais Gilmar Machado,
Virgílio Guimarães, Leonardo Monteiro e Miguel Corrêa Júnior, e de
todos os que contribuíram para a nossa campanha. Com alegria
especial, agradeço ao nosso Ministro Patrus Ananias, que também
esteve lá, discutindo os programas sociais do governo Lula, assim
como o Prefeito Fernando Pimentel. Agradeço ao conjunto de
Lideranças do PT e também dos diversos partidos, pois esteve lá o
Presidente Estadual do PV, José Fernando; o Deputado Federal
Antônio Roberto, do PV; e o Deputado Jayro Lessa. Ou seja,
recebemos de Minas Gerais lideranças que nos apoiaram nessas
eleições.

Deixo um abraço especial a todos os educadores de Minas,
especialmente de Governador Valadares. Nosso compromisso lá é
resgatar o direito às eleições diretas para a direção das escolas
municipais, para que a comunidade se manifeste nessa escolha;
incluir no salário dos servidores o abono, pois não queremos
penduricalhos, mas direitos garantidos e um salário mais decente e
real para os servidores municipais de Governador Valadares; fazer
uma revisão no plano de carreira, pois há distorções a serem
corrigidas. Queremos honrar esses compromissos com nossos
servidores, especialmente os trabalhadores da educação.
Prioritariamente, trabalharemos pela qualificação e pelo
aprimoramento dos educadores, por meio de incentivo da
Universidade Aberta do Brasil e das parcerias com outras
universidades. Habilitaremos melhor nossos educadores para que
contribuam para uma educação de mais qualidade no nosso
Município.

Nossos parabéns, hoje, pelo Dia do Professor. Registro e afirmo
nosso compromisso com a saúde, com a educação e com as políticas
públicas em Minas, especialmente em Governador Valadares.

Registro, com alegria, o crescimento do nosso Partido nessas
eleições, com 33% a mais de Prefeituras no Brasil. Hoje elegemos
548 Prefeitos e Prefeitas, sendo o PT o 3º colocado em número de
Prefeituras no Brasil e o 2º colocado em número total de votos; é
também o partido que obteve o melhor desempenho nas 79 maiores
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cidades brasileiras, Capitais ou cidades com mais de 200 mil eleitores.
Em Minas Gerais, para nossa alegria, o PT elegeu 108 Prefeituras, e
estamos participando do segundo turno em Montes Claros, com nosso
candidato a Vice-Prefeito na chapa do candidato Athos Avelino.
Estamos participando, em Belo Horizonte, na chapa com Roberto
Carvalho e Márcio Lacerda. Estamos participando também com duas
mulheres fantásticas: em Juiz de Fora, a ex-Reitora da Universidade
de Juiz de Fora, Profa. Margarida Salomão; e a nossa Prefeita,
candidata a reeleição, Marília Campos, em Contagem. Nossa
participação em Minas Gerais tem o destaque muito especial com a
presença das mulheres. Ganhamos em Governador Valadares; em
Betim, com Maria do Carmo; reelegemos Maria José, em Teófilo
Otôni; e ainda temos chance de eleger mais duas grandes mulheres
em Contagem e Juiz de Fora, só para falar das cidades de portes
médio e grande. Mas o PT também conquistou 23 Prefeituras no Vale
do Rio Doce, 23 no Sul de Minas, 16 na região Central, 15 no Norte,
13 na Zona da Mata, 9 nos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha, 6 no
Centro-Oeste, uma no Triângulo Mineiro, uma no Nordeste, somando
as 108 Prefeituras no Estado. Minas tem o 2º maior número de
mulheres eleitas. O 1º é São Paulo, com 52 mulheres eleitas; Minas
Gerais tem 50 Prefeitas eleitas no primeiro turno.

No Brasil elegeram-se quase 500 Prefeitas; assim, nessas eleições,
a representatividade feminina, embora ainda distante dos 30% -
percentual esperado para a presença feminina não só como
candidatas, mas também como Deputadas e Prefeitas -, já sinaliza um
grande avanço em relação às eleições anteriores.

Lembrando que foram eleitos 659 Vereadores do PT em todo o
Estado, o que nos faz a quinta maior bancada de Minas Gerais, quero
registrar que, como Prefeita eleita de Governador Valadares, estamos
contribuindo, neste Município e no nosso Vale do Rio Doce, com a
presença da mulher na política. Sou, Deputado Padre João, a primeira
candidata a Prefeita e agora a primeira Prefeita não só de Valadares,
mas de todo o Vale do Rio Doce. Esse é um avanço cultural muito
importante. Mudam-se as relações de poder, e temos agora um olhar
feminino e sensível sobre a cidade e a região. Queremos contribuir
muito para a integração das políticas de desenvolvimento, a inclusão
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social e a adoção de políticas públicas destinadas às mulheres,
principalmente à juventude, e que visem à igualdade racial. Ou seja,
vamos avançar na democracia e na participação popular; promover
um verdadeiro desenvolvimento social e econômico; garantir a
redução cada vez maior das desigualdades e a discussão das
questões de gênero com o conjunto da população; e, principalmente,
promover a verdadeira cidadania, com participação de toda a
população e desenvolvimento para todos. Nossa eleição ainda tem o
compromisso de fazer a nossa sociedade avançar também
culturalmente - em termos de cultura política e social -, para que
homens e mulheres estejam em condição de igualdade não só no
poder, mas também na vida cotidiana - no mercado de trabalho, nas
condições de saúde, na política de educação etc. -, oferecendo mais
dignidade para todos. Queremos que as mulheres se qualifiquem cada
vez mais e estejam mais presentes no mundo da política e no
universo da participação social. Assim, deixo registrada a minha
alegria de poder participar deste momento de Governador Valadares e
de Minas Gerais.

Ainda em nome da nossa Governador Valadares e do compromisso
que temos com o nosso povo e com a expectativa que ele demonstrou
nessa eleição - não só de mudança, mas de ter um governo mais
enraizado na luta social -, queremos dizer que estamos
acompanhando de perto a situação da implantação da empresa
Aracruz Celulose em Governador Valadares. Este momento de crise
do sistema financeiro internacional, especialmente o americano, traz
algumas preocupações a algumas empresas que têm seu maior lucro
com suas exportações. A Aracruz faz parte desse grupo de empresas
que sofreram com a desvalorização do real diante do dólar, tendo
registrado uma perda de quase US$2.000.000.000,00. A empresa
está passando por uma transformação em sua composição, e é
provável que o Grupo Votorantim venha a ser o seu sócio majoritário.
Mas estamos diante de uma crise que não considero ser do sistema
financeiro americano apenas, mas do sistema capitalista mundial, que
não tem mais como se expandir - não podem mais explorar os países
do Terceiro Mundo ou os emergentes ou fabricar guerras para
sustentar a sua política econômica. Ou seja, o que vemos hoje é o



480

início de uma crise do capitalismo mundial, encabeçada pela crise
financeira dos Estados Unidos, e isso vai afetar de alguma forma as
empresas que investem diretamente em sua exportação. E a Aracruz
também passa por essas dificuldades. Estamos acompanhando de
perto a situação junto ao governo de Minas e trabalhando para que,
em relação ao volume de recursos da empresa, essas perdas não
atrasem a sua expansão ou o seu cronograma de implantação em
Governador Valadares.

Brevemente estaremos com o Dr. Carlos Aguiar, Presidente da
Aracruz, para discutir exatamente esse cronograma de implantação
em Governador Valadares, a fim de que nos próximos anos nossa
cidade possa recebê-la. A implantação da empresa se dará daqui a
cinco anos. Agora ocorre o plantio do eucalipto na região de todo o
Vale do Rio Doce. Enquanto esse plantio vai crescendo, precisamos
preparar Governador Valadares, qualificar os trabalhadores e investir
bastante na educação. Para nós, ela tem papel fundamental como
fator de desenvolvimento. Por isso vamos implantar a nossa
universidade pública, consolidar a nossa escola técnica federal, abrir
mais vagas para as nossas creches e a nossa educação infantil, dar
mais qualidade ao nosso ensino fundamental com o início da nossa
escola integrada e de tempo integral e, principalmente, trabalhar a
profissionalização dos nossos jovens e não somente para a vida dos
trabalhadores e suas escolhas, mas também para disputarem um
salário e um mercado de trabalho cada vez mais competitivo.
Sabemos que uma empresa do porte da Aracruz, além de outras que
poderão vir, ao chegar a Governador Valadares exigirá um trabalho
mais qualificado. O emprego precisa ficar nessa cidade. Não
queremos que empregos melhores sejam disputados por outras
pessoas em outros Estados e Municípios e Valadares acabe ficando,
às vezes, com empregos mais difíceis e salários mais baixos.

Por isso estamos trabalhando para que a educação, como fator de
desenvolvimento, seja prioritariamente a condutora do processo de
desenvolvimento no nosso Rio Doce e na nossa cidade de Valadares.
Dessa forma, teremos um desenvolvimento sustentável e duradouro,
que não seja apenas para um grupo ou alguns, mas para todos; que
não seja apenas para um ciclo econômico, mas para uma geração
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adiante, durante muitos anos, na nossa cidade de Governador
Valadares.

Gostaria de tranqüilizar a população da nossa cidade. Estamos
acompanhando bem de perto toda a movimentação dessa crise
internacional, crise americana, e as ações em relação à instalação da
nossa empresa Aracruz em Governador Valadares e no Vale do Rio
Doce.

Por fim, deixo aqui, mais uma vez, o compromisso de uma saúde de
qualidade na nossa cidade de Governador Valadares. A nossa
preocupação é que, juntamente com a valorização dos nossos
trabalhadores da saúde, possamos ampliar a atenção básica e a
prevenção por meio principalmente dos nossos Programas de Saúde
da Família, das nossas unidades e dos postos de saúde. Criaremos
as nossas Unidades de Pronto-Atendimento - UPAs - ou os prontos-
socorros, ou seja, mini-hospitais no atendimento da população, para
descentralizar melhor a saúde e oferecer melhores especialidades. Da
mesma forma, defendemos que deve haver um hospital municipal que
cuide mais das emergências e das urgências e tenha uma relação
com a região, a fim de que tenhamos um atendimento mais
humanizado e de melhor qualidade. Governador Valadares pode ter
uma saúde muito melhor. Certamente os trabalhadores irão se dedicar
mais e serão mais valorizados. A população espera de nós um
compromisso também com a saúde de mais qualidade.

Portanto, deixo aqui esse registro e agradeço a todos que
contribuíram. Essa é uma vitória do povo de Valadares, das pessoas
que, há muitos anos, aguardavam a retomada do projeto democrático
popular do nosso saudoso Fassarela. Então, é um projeto de todos,
um projeto da cidadania e da democracia. O nosso muito-obrigado.
Boa tarde.

* - Sem revisão da oradora.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.
O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas,

pessoas que nos acompanham pela TV Assembléia e nas galerias,
gostaria primeiramente de parabenizar a Deputada Elisa Costa, que,
mesmo depois das eleições e de tornar-se Prefeita eleita, vem à
tribuna para reafirmar o compromisso com o povo de Governador



482

Valadares e de toda a região. Isso é bom, pois, durante a campanha,
muitos candidatos, às vezes, têm mais promessas do que
compromissos.

V. Exa. vem aqui para reafirmar os seus compromissos nas diversas
áreas. Estive lá, pois acredito em V. Exa. e no seu excelente trabalho.
Creio que Governador Valadares ganhou por ter alguém com
sensibilidade, iniciativa e convicção política - no verdadeiro sentido da
política, ou seja, prestar serviço a todos - à frente do governo
municipal.

Cumprimento também, pela suspensão, determinada hoje, da
construção da nova sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais o
Desembargador Sérgio Resende, que tomou posse como Presidente
no dia 4 de setembro deste ano. Fez isso com um foco muito claro:
garantir melhores serviços, atendimento e condições de trabalho nas
comarcas de primeira instância no interior de Minas. A construção da
sede, no Bairro Barro Preto, em Belo Horizonte, seria para atender e
concentrar a segunda instância do Tribunal de Justiça. Muitos poderão
entender que essa medida trará prejuízos, mas não. Essa é uma obra
inicialmente estimada em R$368.000.000,00, mas os cálculos
atualizados chegam a R$519.000.000,00. Apenas o serviço já
executado de terraplenagem ficou em torno de R$3.000.000,00. A
rescisão contratual é de R$500.000,00. Ainda assim há grandes
ganhos, no que se refere à celeridade da Justiça e ao acesso a ela.
Então, o povo de Minas Gerais ganha. Parabéns, Desembargador, por
essa ousadia e coragem, que aponta um novo rumo para a Justiça
mineira.

A nossa esperança é garantir o quanto antes a instalação das varas.
Cabe a esta Casa criar os cargos; aliás, muitos já foram criados no
projeto de lei cujos vetos estão sendo apreciados. Entre inúmeras
comarcas, lerei o nome de algumas onde foram criados cargos e com
as quais temos uma relação direta: Montes Claros, 4 cargos; Muriaé,
2; Oliveira, 1; Ponte Nova, 1; Santos Dumont, 1; São João del-Rei, 1;
Teófilo Otôni, 3; Ubá, 2; Viçosa, 2; Visconde do Rio Branco, 1; Abre-
Campo, 1; Barão de Cocais, 1; Barbacena, 1; Campo Belo, 2;
Caratinga, 3; Conselheiro Lafaiete, 2; Coronel Fabriciano, 1;
Governador Valadares, 4; Ipatinga, 8; Itabira, 2; Itajubá, 3; Itaúna, 2;
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Janaúba, 1; Januária, 1; João Monlevade, 1; Juiz de Fora, 10; Lagoa
Santa, 2; Lavras, 3; Manhuaçu, 3; Mariana, 1.

A nossa esperança é que haja mais recursos para equipar e garantir
a instalação das varas, já que a Assembléia aprovou a criação dos
cargos. Portanto, parabéns ao Desembargador Sérgio Resende pela
coragem. Os nossos cumprimentos e saudações.

Parabenizo ainda o povo belo-horizontino, que, no 1º turno, deu sinal
muito claro do que quer. Toda a sinalização desse povo para o 2º
turno neste Município anuncia a vitória da ética e da transparência e a
derrota da arrogância e da petulância, a derrota da falta de respeito
àquele que é fundamental, o partido político.

Pude acompanhar de perto todo o processo de Belo Horizonte. No
Diretório Nacional, participei até com meu voto, mas nada foi acolhido:
toda a orientação do Diretório Nacional foi ignorada. E havia o
entendimento da não-participação do Governador na propaganda,
além de uma série de outros. Na reunião, na véspera, esteve presente
o próprio Prefeito Pimentel, e nada foi acolhido.

Por isso parabenizo o povo belo-horizontino por sua posição no 1º
turno e por sua sinalização clara para o 2º turno, ao dizer “não” à
arrogância e ao desrespeito. Política é algo sério; o voto é algo
sagrado e representa a pessoa diante de sua consciência e da urna.
Por melhores que sejam as avaliações dos governos e por maiores
que sejam os percentuais de aceitação, não se justifica ignorar o
partido político, a história. Está aí o resultado. O povo está fazendo o
que os partidos não conseguiram ou quiseram fazer: está abortando
um projeto perverso para a sociedade brasileira, que foi concebido e
gestado em Belo Horizonte. Os partidos ligados à base, seja a do
governo Pimentel, seja a do governo Aécio, sobretudo o PT e o PSDB,
e lideranças respeitadas foram ignorados. A arrogância de duas
lideranças atropelou tudo e usou até a máquina, desrespeitando
outras importantes, e não conseguimos fazer o que o povo está
fazendo.

Portanto, parabenizo o povo de Belo Horizonte por seu gesto no dia
5 de outubro e por sua sinalização clara para o 2º turno, cujo resultado
não será simplesmente eleitoral, mas irá muito além da nossa cidade
e das urnas. Esse projeto concebido estará sendo banido, assim como
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o comportamento de alguns políticos que, por serem bem avaliados,
se consideram acima do partido político. A imprensa externou com
clareza que o mais importante era o acordo, o entendimento, ou seja,
estariam acima do partido político, mas isso não é verdade. O partido
político tem uma história, e não só no Brasil mas também em tantos
outros países, onde muitas vezes eles são seculares, com uma
história, um programa, um contrato com a sociedade, o qual deve ser
honrado, respeitado. No período da eleição, os programas têm de ser
diferenciados.

Nesse sentido, o povo de Belo Horizonte está no rumo certo ao fazer
a apuração e garantir essa vitória no sentido de valorizar os
Deputados, o Parlamento, que foi totalmente ignorado. Se o
Governador tiver humildade, sua relação com esta Assembléia será
outra depois do segundo turno. Portanto, saudamos o povo belo-
horizontino.

Concluo cumprimentando os professores, cujo dia é comemorado
hoje, que ficou por último não por ser menos importante - pelo
contrário -, mas para dizer que a Assembléia fez a sua parte.
Apreciamos aqui vários projetos que garantiriam benefícios, ou
melhor, justiça a esses servidores. Mas fomos enganados; na
verdade, não houve reajuste para os professores, como achávamos
que haveria. Por isso, mais do que celebrar o Dia dos Professores e
presenteá-los, esperamos garantir a justiça, garantir inclusive o piso
salarial. O governo federal já fez a sua parte; cabe agora a cada
Estado fazer a sua, inclusive Minas Gerais.

Encerro externando a nossa solidariedade ao Sind-Saúde, a todos
os servidores da saúde que clamam por justiça. Lamentavelmente, o
Secretário de Saúde não se encontra, pois está coordenando
campanha em Juiz de Fora. Assim, os servidores estão sem
interlocução. Isso mostra o que se prioriza. Prioriza-se o poder pelo
poder, e não o poder-serviço. Essa é a política que estamos
vivenciando, lamentavelmente. São essas as minhas considerações,
Sr. Presidente.

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

1ª Fase
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Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, no uso de suas atribuições, considerando que o

Deputado Marcus Pestana reassumiu seu mandato no dia 10/10/2008,
torna sem efeito o recebimento e a votação do requerimento do
Deputado Vanderlei Jangrossi, protocolado no dia 13/10/2008 e
aprovado na 89ª Reunião Ordinária, realizada ontem, solicitando que
o Projeto de Lei nº 6/2007 seja distribuído à Comissão de Política
Agropecuária para parecer.

Mesa da Assembléia, 15 de outubro de 2008.
Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que, com a retirada de tramitação

do Projeto de Lei nº 1.842/2007, da Deputada Ana Maria Resende, o
Projeto de Lei nº 2.201/2008, da Deputada Maria Lúcia Mendonça,
passa a tramitar, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº
12.

Assim sendo, a Presidência encaminha a matéria às Comissões de
Justiça, de Educação e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Segurança Pública - aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, em
14/10/2008, do Projeto de Lei nº 2.703/2008, do Deputado Zé Maia;
de Administração Pública - aprovação, na 28ª Reunião Ordinária, em
14/10/2008, do Projeto de Lei nº 2.734/2008, do Deputado Mauri
Torres, e dos Requerimentos nºs 2.916/2008, do Deputado Carlin
Moura, 2.921/2008, da Comissão de Segurança Pública, e 2.930 a
2.932/2008, do Deputado Wander Borges; de Política Agropecuária -
aprovação, na 30ª Reunião Ordinária, em 14/10/2008, dos Projetos de
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Lei nºs 2.521/2008, do Deputado Paulo Guedes, com a Emenda nº 1,
da Comissão de Justiça, e 2.735/2008, do Deputado Fahim Sawan,
com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Roberto Carvalho,

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 506/2007. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII
do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

O Sr. Presidente (Deputado Padre João) - Requerimento do
Deputado Doutor Viana, solicitando a retirada de tramitação do Projeto
de Lei nº 2.662/2008. A Presidência defere o requerimento de
conformidade com o do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno.
Arquive-se o projeto.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que, com a retirada de tramitação

do Projeto de Lei nº 2.662/2008, do Deputado Doutor Viana, o Projeto
de Lei nº 2.701/2008, do Deputado Lafayette de Andrada, passa a
tramitar, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 12.

Assim sendo, a Presidência encaminha a matéria às Comissões de
Justiça e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Registro de Presença
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência registra,

com muita alegria, a presença, no Plenário, do Vereador Anderson, de
Divinópolis.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Domingos Sávio, solicitando
a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra,
o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
senhoras e senhores, telespectadores da TV Assembléia, grande
amigo e líder de Divinópolis, Vereador Anderson Saleme, reeleito com
uma das votações mais expressivas do nosso Município por seu
brilhante trabalho na Câmara Municipal. Estendo meus cumprimentos
ao Eustáquio, grande liderança da nossa Divinópolis, aqui presente.
Quero falar da minha felicidade de poder fazer uso desta tribuna, com
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a presença de um colega Vereador. De todos os mandatos que exerci,
um de que nunca pretendo me distanciar é o de Vereador. O Vereador
é o representante público que está mais perto do cidadão, é aquele
que se depara, no dia-a-dia, com as dificuldades de todos. Nós, que
temos uma trajetória na vida pública, obtivemos valiosos
ensinamentos no exercício desse cargo.

O Anderson iniciará em breve seu segundo mandato e, com certeza,
prepara-se para outros grandes desafios. Parabéns, Anderson, não só
por sua reeleição, mas pelo seu brilhante trabalho. Estendo este
cumprimento a todos os Vereadores da nossa grande Minas Gerais,
que têm papel fundamental na democracia, na representação do
nosso povo.

Aproveito para iniciar falando de mais uma conquista para a nossa
Divinópolis.

Logo que chegamos à Assembléia, em 2003, lutamos para que
fosse dada, também ao Centro-Oeste mineiro, mais atenção à área da
saúde. Na época, o Governador Aécio Neves implantou o programa
chamado Pró-Hosp, que tinha como forma de aplicação dos seus
recursos a divisão do Estado para o atendimento à saúde. A cidade-
pólo da macrorregião sediava os atendimentos de saúde e, portanto,
recebia um investimento mais substancial. Na ocasião, ainda em
2003, o Centro-Oeste mineiro, equivocadamente, estava contemplado
como parte da Grande BH. Portanto, estávamos dentro do mapa de
saúde do Estado, ligados à cidade-pólo de Belo Horizonte. É fato que
a Capital mineira é pólo para toda Minas Gerais, pois várias
especialidades médicas só aqui são ofertadas em condições plenas.
Mas Divinópolis é pólo do Centro-Oeste, assim como Montes Claros é
pólo do Norte, Uberaba e Uberlândia do Triângulo Mineiro, e assim
por diante.

O Pró-Hosp começou a funcionar assim. Ele entendia que não só
Divinópolis, mas Pará de Minas, terra do nosso Deputado Antônio
Júlio, aqui presente, Bom Despacho, a região de Formiga e a
macrorregião do Centro-Oeste estavam inclusas na chamada
Macrorregião Central do Estado. Entretanto, sua localização não é
bem central, mas no Centro-Oeste, e a cidade-pólo, a cidade maior, é
Divinópolis. Esta é, portanto, a que oferece uma variedade maior de
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serviço de alta complexidade na área da saúde e, conseqüentemente,
precisa de mais dinheiro público para que esses serviços sejam
ampliados e ofertados a todos.

O primeiro desafio foi mostrar o equívoco dessa divisão do Estado.
Isso custou um pouco a Divinópolis, pois, na primeira etapa do Pró-
Hosp - já estamos na quarta -, o Centro-Oeste não foi contemplado: o
dinheiro veio todo para os Hospitais da Baleia, das Clínicas, Felício
Rocho e vários outros grandes hospitais de Belo Horizonte, que
receberam aportes de recursos públicos estaduais, por ser a Capital a
cidade-pólo, que, portanto, atenderia os nossos pacientes. Para
compensar isso, naquela época consegui um convênio de
R$600.000,00 para o Hospital São João de Deus. O Governador
Aécio Neves foi a Divinópolis logo no primeiro ano de governo,
atendendo a um convite nosso, assinou esse convênio e assumiu o
compromisso de que essa situação iria mudar.

Já na segunda etapa do Pró-Hosp, o Hospital São João de Deus foi
contemplado. Estamos entrando, agora, numa nova etapa.
Assinaremos com todas as macrorregiões do Estado um novo
planejamento, com pagamento em 12 parcelas. Mais uma vez, o
Centro-Oeste receberá uma quantia significativa para a cidade de
Divinópolis. O Pró-Hosp, além das cidades-pólos, alcança também
agora os chamados pólos de microrregiões, como Pará de Minas,
Bom Despacho, Santo Antônio do Monte. Estou-me referindo ao
Centro-Oeste, mas vale para o Triângulo, para o Sul de Minas, para o
Noroeste do Estado e assim por diante. Agora, com recursos de mais
de R$5.000.000,00, o governo do Estado vai-nos ajudar a aumentar o
número de leitos no Hospital São João de Deus, além de auxiliar no
custeio.

Houve lá uma notícia um pouco equivocada. Não sei se foi a
imprensa ou o Secretário Municipal que se equivocou ao dizer que
estavam conseguindo recursos para o Hospital São João de Deus,
sendo parte do Município e parte do governo do Estado. O dinheiro do
Pró-Hosp é um recurso específico do orçamento do Estado para
melhorar a saúde nos hospitais filantrópicos ou públicos que atendem
pelo SUS. É uma notícia boa que o nosso Vereador, tão atuante,
poderá levar à Câmara Municipal. O dinheiro do Pró-Hosp tem ido
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todos os anos. O último contrato foi de mais de R$3.000.000,00, para
o Hospital São João de Deus. Os recursos já somam mais de
R$10.000.000,00. Irão agora mais de R$5.000.000,00,
parceladamente, todo mês, para aumentar o número de leitos e
melhorar o custeio do hospital. É importante dizer que o Hospital São
João de Deus atende prioritariamente pelo SUS.

O Deputado Adalclever Lopes (em aparte) - Querido Deputado
Domingos Sávio, que, com muita propriedade, fala do Centro-Oeste:
quero apenas lembrar que essa região viveu uma revolução na área
da saúde. Ou seja, isso não aconteceu apenas em Divinópolis e em
Pará de Minas. Com a ajuda do Governador do Estado, a cidade de
Oliveira também foi beneficiada com uma estrutura na área da saúde.
O Prefeito Ronaldo Resende, nosso colega peemedebista, fez uma
revolução na área da saúde, com a ajuda do governo do Estado.
Agradeço o empenho de V. Exa., do Governador do Estado e do
conjunto dos parlamentares desta Casa, que dotou muito bem não só
o Centro-Oeste, mas todo o Estado com uma melhoria extraordinária
na área de saúde. Obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Agradeço-lhe, nobre Deputado
Adalclever Lopes, pois a lembrança que fez é de fato muito oportuna.
Parece que, em minha testa, está escrita a palavra “Divinópolis”. Com
muita honra, fui Vereador e Prefeito do referido Município. Hoje, com o
mesmo carinho, trabalho para todo o Centro-Oeste mineiro. Tive a
alegria de destinar, por meio de emenda parlamentar, recursos para a
Santa Casa de Oliveira. Ao lado do Governador Aécio Neves,
possibilitei um aporte de recursos, e isso tem dado condições ao
Prefeito Ronaldo Resende para melhorar a saúde. Agora está sendo
construído um pronto-atendimento, que certamente contribuirá e muito
para a melhoria do atendimento à população. Quanto aos
investimentos feitos na saúde pública municipal, o governo do Estado
destina recursos e trabalha em parceria com o Município.

Além de fazermos essa parceria com a Prefeitura de Oliveira,
repassando recursos do governo do Estado, também tivemos a
felicidade de apresentar emenda parlamentar com o objetivo de
melhorar o atendimento na Santa Casa de Oliveira. Por meio de
emenda de nossa autoria, fizemos isso também para melhorar o
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atendimento às demandas em Bom Sucesso, Santo Antônio do
Amparo, onde conseguimos melhorar a estrutura da Santa Casa,
Cláudio e Divinópolis. Todavia não podemos apenas fazer esses
investimentos na área hospitalar.

Na próxima administração, teremos a alegria de estar juntos,
Anderson. Obtivemos lá uma vitória fantástica com o Vladimir. Como
estava falando, a próxima administração terá de pensar na saúde
preventiva. Deputado Adalclever Lopes, quando fui Prefeito,
Divinópolis tinha uma proposta de Programa de Saúde da Família. O
Prefeito Aristides, que me antecedeu, instalou uma equipe desse
Programa em uma comunidade rural e outra na área urbana. Hoje a
população da cidade soma mais de 200 mil habitantes; naquela
época, havia cerca de 180 mil habitantes, e havia apenas duas
equipes do Programa. No entanto tenho de louvar o Prefeito que me
antecedeu, pois ele começou um trabalho de investimento na
prevenção. Esse trabalho, na verdade, não era novidade em 1996. O
querido parceiro do PSDB, Tasso Jereissati, já tinha revolucionado a
saúde no Ceará. Ou seja, por meio de equipes do Saúde da Família,
baixou os índices de mortalidade infantil nos grotões do Nordeste.
Portanto esse trabalho não era novidade, mas estava sendo iniciado
em Divinópolis. Quando assumi, implantamos mais 10 equipes; no
total, ficamos com 12 equipes. No final do mandato, implantamos mais
uma. Quando saímos da Prefeitura de Divinópolis, havia 13 equipes.
Infelizmente, fomos sucedidos pelo Prefeito Galileu, do PMDB, que
não implantou nenhuma equipe e ainda desativou uma. Depois o
Prefeito Demétrius, que é o atual, no final do mandato anunciou
algumas equipes. Entretanto passou todo o mandato com 12 ou 11
equipes. Deixei 13 equipes. Durante o mandato do Galileu, uma foi
desativada e, se não me engano, depois foi desativada mais uma. O
certo é que a saúde não pode ser tratada dessa forma.

Agora, Anderson, quero dizer a você e ao povo de Divinópolis algo
que deve servir de referência para Minas Gerais: vamos ter de cuidar
de tudo em Divinópolis, sobretudo vamos cuidar, com muito carinho,
da saúde. Alguns adversários, durante a campanha, chegaram ao
ponto de dizer que o pronto-socorro não podia ter sido construído.
Trata-se da maior obra pública construída em Divinópolis. Não há
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nenhum prédio público municipal, estadual ou federal; não há
nenhuma obra pública da área da saúde.

Existe uma filantrópica, que é o Hospital São João de Deus.
Deputado Getúlio Neiva, grande lutador pelas causas municipalistas, a
maior obra pública foi construída quando eu era Prefeito. Por que eu a
construí? Naquela época, o Município de Divinópolis, com 180 mil
habitantes, não tinha um pronto-socorro. Na verdade, tinha uma área
de mais ou menos 200m2, alugada do Hospital São João de Deus, que
não é um hospital público, mas filantrópico.

O Hospital São João de Deus, já com o Prefeito anterior, havia se
recusado a renovar o contrato. E não se permitia nenhum tipo de
alteração na estrutura daquele então pronto-atendimento, que
funcionava na entrada do hospital. Já se havia notificado a Prefeitura
com uma espécie de despejo amigável. Por ser uma entidade
filantrópica, não havia levado a termo, e simplesmente fechado as
portas e colocado as macas e os leitos na rua. Mas já havia alertado:
“Ora, esta uma entidade filantrópica que tem vivido dificuldades
financeiras para sua manutenção. Não temos espaço para esse
pronto-socorro, e ele não é obrigação do Hospital São João de Deus.
Você que é Prefeito, Domingos Sávio, que arrume um lugar para esse
pronto-socorro”.

Ouvindo o povo de Divinópolis - e o Anderson lembra disso no
chamado Orçamento Participativo -, praticamente toda a população da
cidade colocou como a obra nº 1, no meu primeiro ano de governo, a
construção de um pronto-socorro. Depois de feitos os projetos
técnicos, e tê-los analisado profundamente, elaboramos a planta, que
foi aprovada na Secretaria de Saúde, e construímos uma edificação
com mais ou menos 4.000m2, a qual, no primeiro mês de
funcionamento, teve 9 mil atendimentos.

O pronto-atendimento no Hospital São João de Deus, com 200m2,
não chegando a 5% da área do atual pronto-socorro, atendia a duas
mil e poucas pessoas, porcamente, com pessoas colocadas até no
chão, aguardando a possibilidade de um socorro. Então passamos a
salvar milhares de vidas. Algumas inevitavelmente foram perdidas e
outras, às vezes, chegaram em condições irrecuperáveis. Ora, um
pronto-socorro, numa cidade desse porte, às margens de uma
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rodovia, é assim mesmo.
Os nossos adversários políticos, ou melhor, os adversários políticos

de Divinópolis, chegaram a falar em um debate na TV Globo, com
dados, que esse pronto-socorro não poderia ter sido construído
porque, só no ano passado, morreram, se não me engano, 60 ou 90
pessoas, no ano todo. Mas não tiveram o cuidado de dizer que foram
salvas ali milhares e milhares de vidas.

Deputado Getúlio Neiva, atualmente, por ano, atende-se ali
aproximadamente 200 mil pessoas, ou seja, é como se atendesse
toda a população da cidade pelo menos uma vez no decorrer do ano.
É claro que não é assim, já que vêm pessoas de outras cidades, e o
mesmo cidadão acaba usando mais de uma vez pelas razões mais
diversas, ou ainda fica lá dentro por mais de um dia, até porque ele
está virando uma espécie de hospital, pela falta de vaga no SUS.

Anderson, além desse problema dos recursos para o Pró-Hosp,
trabalharemos para construir um novo hospital. A campanha já
passou, e não precisaria falar isso, se eu fosse daquela estirpe de
político que sai prometendo às vésperas da campanha. Já passou, já
ganhamos as eleições, mas vamos fazer porque sabemos que
precisamos de mais um hospital.

Não ficaremos como esses adversários de Divinópolis que foram
para o rádio dizer que esse pronto-socorro não poderia ter sido
construído. Isso ocorreu talvez por esse pronto-socorro contrariá-los
muito. Deputado Doutor Viana, sabe por quê? Porque o povo de
Divinópolis reconhece que eu, como Prefeito, fui zeloso pela saúde.
Por isso talvez, já por dois mandatos, me fazem o Deputado mais
votado da história de Divinópolis. E agora nos dão a alegria de, em
uma virada histórica, eleger o nosso candidato, o então Vereador,
colega de Câmara do Anderson, Vladimir Azevedo, com uma frente de
aproximadamente 15 mil votos em uma cidade daquele porte, quando
o candidato favorito saiu com 52% de intenção de voto contra algo em
torno de 6% a 8% do nosso candidato.

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que hoje ouvi aqui algumas
bravatas sobre as eleições: o povo de Belo Horizonte vai-se rebelar e
votar contra A, B ou C, que assim é que se derrotam líderes como
Aécio e Pimentel. Isso é um absurdo. Seria o equivalente a dizer que
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as mudanças que se vêem nas eleições de São Paulo, onde a Marta
Suplicy saiu em primeiro lugar, seriam uma derrota do Presidente
Lula. São conjeturas sem sentido, sem fundamento. Na verdade, as
eleições não foram decididas lá, nem aqui, em Belo Horizonte. Agora,
sim, acho que o belo-horizontino deve ficar muito atento e comparar,
porque segundo turno serve para isso, e não para “ir na onda”, na
paixão ou no oba-oba do já-ganhou. É comparar, analisar A e B e
tomar a decisão que melhor lhe convier. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

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

O Deputado Getúlio Neiva - Meu caro Presidente, Deputado Doutor
Viana, Deputado Domingos Sávio, que brilhantemente sempre ocupa
esta tribuna, participava agora de uma reunião em que discutíamos
sobre a regionalização da aviação em Minas Gerais. Temos uma
preocupação muito séria: o Nordeste do Estado continua desassistido
em função da inexistência de linhas aéreas.

Assim como o meu companheiro Deputado Domingos Sávio fez
tantas boas obras, no meu governo foi construído o Aeroporto JK, em
Teófilo Otôni, que está bem iluminado, muito arrumadinho e bonito.
Mas a mudança de critério e o porte das aeronaves que servem à
aviação regional não permitem que os ATRs, hoje utilizados tanto pela
Trip, ou mesmo o Brasília, utilizado pela Air Minas, possam pousar no
nosso aeroporto.

Nessa reunião que está ocorrendo agora - voltarei a participar dela
logo após meu pronunciamento -, discute-se até que ponto o governo
estadual está disposto a unificar Minas Gerais - e ele tem feito
grandes obras nesse intuito. Há necessidade de se procurar, de forma
mais objetiva, dar igualdade de tratamento a todas as regiões do
Estado. O Nordeste mineiro continua desassistido, apesar do esforço
do Governador Aécio Neves de, a cada R$1,00 aplicado na área
social, aplicar R$2,00 nos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha e no
Norte de Minas. Independentemente dessa grande ação social, é
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preciso que nos dêem oportunidade de ter infra-estrutura para o nosso
desenvolvimento. E não há tempo.

Temos um bom aeroporto em Almenara, um aeroporto razoável em
Nanuque e outro em Araçuaí, um aeroporto de boa qualidade em
Teófilo Otôni, mas que está completamente deteriorado e abandonado
pela Prefeitura Municipal - até as lâmpadas para pouso noturno foram
roubadas. E não temos uma linha aérea. Precisamos dela. Salto da
Divisa está a 780km de Belo Horizonte. Temos cidades muito
longínquas, que não têm acesso à Capital. Há desigualdade de
tratamento entre o Sul-maravilha, o Triângulo maravilhoso, enfim,
regiões que têm assistência da aviação regional. E a nossa região
continua sem esse equipamento. Há, portanto, necessidade de
investimento em aeroportos.

Fui à reunião da comissão para comunicar as providências que
tomamos. Por intermédio dos Deputados Federais Ademir Camilo e
Virgílio Guimarães, conseguimos uma verba de R$1.000.000,00 -
R$500.000,00 de cada um - para construir uma pista nova no
aeroporto de Teófilo Otôni, de forma a dar condições de pouso às
aeronaves utilizadas hoje na aviação regional.

O outro assunto que gostaria de comentar é que, na Comissão de
Política Agropecuária, recebemos uma notícia interessante.

O Iter publicou a Portaria nº 28 e nomeou algumas figuras
importantes da nossa cultura para estudar os assuntos sobre terra
devoluta no Estado. Isso me estarrece, Sr. Presidente, por isso
pedimos à comissão que fizesse uma espécie de desagravo, por se
tratar de uma portaria publicada pelo Iter para fazer uma PEC que
seria apresentada aqui. Ora, já temos poder de menos no nosso
Parlamento, e é triste ver publicadas portarias de órgãos subalternos
de secretarias de Estado, dizendo que estão elaborando PECs para
apresentar no Plenário da Assembléia. É algo de esdrúxulo.

Sabemos muito bem que o Governador do Estado tem a
prerrogativa de enviar projetos de lei para esta Casa, mas o fato de
um órgão subalterno de uma secretaria criar, mediante portaria, uma
comissão especial para preparar uma PEC, para mandar para cá, é
brincadeira. Mesmo porque o antigo Secretário e hoje Presidente do
Iter Manoel Costa esteve aqui, debatendo esse assunto conosco, na
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Comissão de Política Agropecuária, que já o está estudando. Mas, de
repente, aparece uma portaria, que nos choca, designando luminares
para substituir os Deputados. Deputado agora não vale mais nada. O
Iter nomeia alguns luminares para fazer uma PEC. Não temos
competência para fazer uma PEC. Além do mais, já existe uma PEC
em andamento a respeito desse assunto, inclusive a discussão que se
travou na Comissão foi exatamente a respeito desse assunto.

A cada instante, o Supremo Tribunal Federal faz leis, assim como os
Promotores, os Juízes e uma outra porção de pessoas. Até pedi ao
Deputado Sebastião Helvécio que um dia ocupasse a tribuna, com o
beneplácito da Presidência, por pelo menos meia hora, para contar a
história de como se discute a constitucionalidade das leis e como se
fez esse trabalho nos Estados Unidos, ou seja, como nasceu essa
teoria de que o Judiciário pode, em alguns aspectos, questionar a
constitucionalidade das leis, assim como também o podem os
Poderes Executivo e Legislativo. É estranho que o Iter se arvore em
legislador. Essa é a minha estranheza.

Sr. Presidente, o outro fato que me traz a esta tribuna é que esta
semana é decisiva para uma questão relevante abordada por mim na
semana passada, que ocorreu em Teófilo Otôni. Estou falando da
mais espetacular, da mais fantástica, da mais estupenda, da mais
bem estruturada fraude eleitoral jamais cometida na história da
cidade. Algo assim gigantesco. Não se trata de uma fraude
pequenininha de pedir ou de comprar um voto, já que isso aconteceu
de sobejo. Em Teófilo Otôni, montou-se uma farsa, uma grande farsa
política. É interessante notar isso, porque me parece que, no futuro,
esse ocorrido ainda será objeto de estudo para muita gente. O zeloso
Ministério Público assistiu, tranqüilamente, em Teófilo Otôni, ao fato
de um cidadão, acionista majoritário em uma empresa, ter-se
apresentado no horário político e declarado voto à candidata do PT.
Ao mesmo tempo, esse cidadão espalhou dezenas de “outdoors” pela
cidade, exatamente o que a lei eleitoral proíbe, convocando pessoas
para se inscreverem para 10 mil empregos diretos e 40 mil empregos
indiretos. Ora, todos sabemos que Teófilo Otôni é uma cidade-pólo,
mas é pobre. Na receita praticada hoje, quanto à devolução do ICMS
e do Fundo de Participação dos Municípios, o 1º lugar em pobreza é a
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cidade de Ribeirão das Neves, o 2º lugar é Ibirité, e o 3º lugar é a
cidade de Teófilo Otôni, que recebe apenas R$126,00 de repasse de
recursos federais e estaduais por pessoa. Ora, um anúncio dessa
natureza, conjugado, conjuminado e organizado por um cabo eleitoral,
que inclusive assinou TAC, como representante da coligação que
reelegeu a Prefeita, com 10 mil empregos diretos e 40 mil indiretos,
afigura-me como sendo o mais absurdo crime eleitoral jamais
praticado no Estado de Minas Gerais.

Não tem comparação. Tenho conversado com colegas que viajaram,
e também viajei para dar suporte aos nossos Prefeitos nas eleições, e
há casos de cidadão que pagou ônibus para transportar eleitores, que
deu dinheiro para cabo eleitoral sem fazer o registro na carteira de
trabalho ou um contrato. Há irregularidades de toda sorte. Mas
anunciar descaradamente inscrições para 10 mil empregos nos dias 2
e 3 de outubro em “outdoors”, que não foram retirados, e boletins
espalhados pela cidade... Matrículas e inscrições foram feitas, com
filas de milhares de pessoas, e o Ministério Público não atuou para
evitar isso. Teófilo Otôni se submeteu à maior fraude eleitoral da
história. Perpetua-se contra o voto livre do cidadão o maior crime
eleitoral jamais visto. Temos mostrado nossas petições e nossos
documentos a alguns juristas e Juízes amigos em Belo Horizonte.
Esse arrazoado foi apresentado ao Juiz Eleitoral Lélio Tolentino ainda
ontem, e todos são unânimes em afirmar que está configurado crime
eleitoral, que, só se não houver justiça no País, poderá sair impune.

Nós, tranqüilamente, estamos aguardando a Justiça, pois ainda
confiamos nela. Os Deputados, funcionários e Diretores desta Casa
sabem como lutei bravamente para ampliar a Justiça e enfrentei até
certa falta de vontade da Presidência do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais para ampliar as comarcas e o número de varas. Como fizemos
em Teófilo Otôni, criando mais três varas e elevando a cidade fizemos
em Teófilo Otôni, criando mais três varas e elevando a cidade para
entrância especial. Essa é uma demonstração de respeito ao Poder
Judiciário. Como advogado de origem, pois não advogo mais,
reconheço o respeito que todo homem que opera o direito deve ter
pela justiça, e eu o tenho.

A minha preocupação é a de que os fatos não tenham sido tratados
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de forma relevante e cuidados no momento em que ocorreram, ao
longo do processo eleitoral. Está claro na legislação eleitoral que uma
oferta de emprego é capaz de anular o registro de uma candidatura, e
em Teófilo Otôni foram oferecidas 10 mil vagas de empregos diretos e
40 mil de empregos indiretos em “outdoors”, folhetos e propagandas
em emissoras de rádio. Tudo conjugado com o trabalho feito pelo
Prefeito em relação à ZPE.

Estou tranqüilo, porque confio na Justiça e sei que o Juiz vai decidir.
Sei também que alguns Juízes e Promotores têm ojeriza pelo Getúlio
Neiva, porque às vezes critico o Poder Judiciário e o Ministério
Público, mas nunca deixei de ressaltar o fato de que o Poder
Judiciário deve ser respeitado. O que critico são os maus membros do
Poder Judiciário e do Ministério Público, que mostram uma face
equivocada de um Poder que tem de ser o mais importante, porque é
o que estabelece o equilíbrio da balança na justiça. Ninguém me ouviu
falar mal do Poder Judiciário nem um dia sequer. Mas ouviram as
críticas que fiz ao Poder; que fiz e farei quando necessário, porque
esta tribuna me dá imunidade suficiente para argüir, inclusive, a
invasão do Iter no nosso Poder legislador, o que hoje denuncio.

Podemos aceitar que o governo peça a algumas pessoas que
orientem nas sugestões de projetos de lei oriundos do Executivo para
o Poder Legislativo, mas é um absurdo que esta Casa aceite que
órgãos subalternos do governo publiquem portarias designando
membros para elaborar propostas de emenda à Constituição, as
PECs. Onde estamos, Sr. Presidente e Deputado Rêmolo Aloise? A
Polícia Federal já faz leis; o STF já faz leis; enfim, 70% de todos os
projetos de lei são oriundos do Executivo, e nós os engolimos aqui.
Então, para que existe o Poder Legislativo? Às vezes dá até vontade
de concordar com o nosso amigo Deputado Antônio Júlio, quando ele
diz que esta Casa não está valendo mais nada. Certamente não
concordo com isso, mas em algumas horas ver essa situação
realmente nos dá um desânimo danado.

Para finalizar, Presidente, acho que nada melhor do que uma frase
de Rui Barbosa, dita há tantas décadas: “De tanto ver triunfar as
nulidades (...), chego a ter vergonha de ser honesto”. Em minha terra,
ao longo de mais de 20 anos, divulgava amplamente - no rádio, no
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jornal, na televisão e nos boletins - cada processo que o PT abria
contra mim. E sempre os processos que recebia: “Estou sendo
processado por causa disso ou daquilo”. Foi o que fiz quando cheguei
aqui, no ano passado.

Pois bem, pela primeira vez na minha vida, mostrei os 10 processos
abertos contra Maria José Haueisen, um deles para devolver
R$550.000,00 recebidos indevidamente da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, quando Líder do PT nesta Casa, quando recebia
R$90.000,00 por mês. Esse processo está em andamento. O outro
candidato que apareceu por lá - Eduardo Tomich, gente boa - dizia
que ser honesto era o importante, mas dizia-se o único honesto e
afirmava ser o único candidato sem processos. Levantei sua situação
no Tribunal de Justiça e vi que ele tem ali 10 processinhos - alguns já
arquivados e outros em andamento. Então, essa história de querer ser
e de se dizer o mais honesto é às vezes uma vergonha. É honesta
uma pessoa que arma essa fraude eleitoral, a de oferecer, às
vésperas das eleições, nos dias 2 e 3, inscrições para 10 mil
empregos diretos e 40 mil empregos indiretos? Será que não pesa
contra a Justiça, ela engolir uma coisa dessas? Acho que sim.

Vou continuar nesta Casa, como quero, ou posso voltar a ser
Prefeito um dia, mas onde eu estiver vou defender a justiça como uma
necessidade e o Poder Judiciário como absolutamente necessário. E
também vou criticar aqueles que denigrem a reputação da própria
Justiça: aqueles que agem com o fígado e não com a razão; aqueles
que vendem sua alma para um dogma político, como é o caso
específico; aqueles que vendem a sua alma para um dogma político e
servem a um político. Isso, Sr. Presidente, não posso aceitar e jamais
aceitarei. Por isso, confio em que o Juiz Lélio Tolentino vá dar sua
decisão sem ouvir o partido político que dele se utilizou durante a
campanha. 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 extraordinária de
logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária de amanhã, dia 16, às 14 horas, com a seguinte ordem do
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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 A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 28/2007, EM 27/6/2007
Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, André Quintão e Sebastião Costa, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad
hoc”, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e esclarece
que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta
Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. O Presidente
determina a distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado
Sebastião Costa para atuar com escrutinador. Apurados os votos, são
eleitos, por unanimidade, os Deputados Carlos Mosconi e Sebastião
Costa para os cargos de Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente. O Deputado Sebastião Costa é empossado no cargo
de Vice-Presidente e em seguida empossa como Presidente o
Deputado Carlos Mosconi, que na oportunidade designa o Deputado
André Quintão 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, 14 de outubro de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - André Quintão - Elmiro Nascimento.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/9/2008
Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ronaldo Magalhães e Wander Borges, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Weliton Prado, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ronaldo Magalhães,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
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aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr. Carlos
Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil, publicado no “Diário
do Legislativo” de 4/9/2008. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, sobre o
Projeto de Lei nº 2.263/2008 na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Weliton Prado).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos nºs 2.837, 2.839, 2.846 e 2.864/2008. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Wander Borges.

ATA DA 8ª 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 24/9/2008
Às 9h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Lafayette de Andrada, Sebastião Helvécio, Antônio Carlos Arantes,
Fábio Avelar (substituindo este ao Deputado Agostinho Patrús Filho,
por indicação do BPS) e João Leite (substituindo o Deputado Zé Maia,
por indicação da Liderança do BSD), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Sebastião Helvécio, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e
solicita aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O
Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, em turno
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único, para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº
2.675/2008 (Deputado Zé Maia). Suspende-se a reunião. Às
10h43min são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados
Jayro Lessa, Agostinho Patrús Filho, Lafayette de Andrada, Sebastião
Hevécio e Antônio Carlos Arantes. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na
fase de discussão do parecer do relator, Deputado Lafayette de
Andrada, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.591/2008
e pela rejeição da Emenda nº 1, em turno único, o Presidente defere o
pedido de vista do Deputado Sebastião Helvécio. A seguir, o referido
projeto é convertido em diligência ao Tribunal de Justiça, Tribunal de
Justiça Militar, Tribunal de Contas e Ministério Público do Estado, para
que prestem informações sobre a destinação do crédito orçamentário
solicitado, atendendo-se a requerimento do Deputado Sebastião
Helvécio, aprovado pela Comissão. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião conjunta, com edital a
ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio -

Antônio Carlos Arantes.
ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/10/2008

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, André Quintão, Chico Uejo, 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
Chico Uejo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios do Sr. Osmar Sabino Dias, de São João del-
Rei, e das Sras. Aparecida Dantas Schweighofer e Marlene Souza



502

Sena, publicadas no “Diário do Legislativo”, em 20/9/2008 e
3/10/2008, respectivamente. Em seguida, o Deputado Elmiro
Nascimento faz a leitura de ofício do Sr. Everton Calamucci,
Presidente da Fenadesp, solicitando a revogação da Portaria nº 506,
de 2008. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 2.445/2008 no 1º turno (Deputado André Quintão);
2.752/2008 no 1º turno (Domingos Sávio); e 2.733/2008 em turno
único (Inácio Franco). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer, pela aprovação, no 1º turno, do
Projeto de Lei nº 1.994/2008 na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Ivair Nogueira). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 2.585/2008 (relator: Deputado Chico Uejo); e 2.733/2008 (relator:
Deputado Inácio Franco), que receberam parecer por sua aprovação.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 2.890 e 2.903/2008. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº
2.484/2008. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2008.
Ademir Lucas, Presidente - Inácio Franco - André Quintão - Ivair

Nogueira.
ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 8/10/2008

Às 9h3min, compareceu na Sala das Comissões o Deputado Durval
Ângelo, membro da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a
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reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual dá por
aprovada e subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina
a debater, em audiência pública, o acesso à justiça e a necessidade
da criação de um fundo de assistência judiciária à população carente
em Minas, similar ao existente no Estado de São Paulo, e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Hércules
Marques de Sá, Gerente Regional de Assistência Social Centro-Sul da
Secretaria de Administração Regional Municipal Centro-Sul,
convidando a Comissão para participar da Plenária Ampliada das
Comissões Locais de Assistência Social Centro-Sul, que seria
realizada em 30/9/2008; e de correspondência publicada no “Diário do
Legislativo”, em 27/9/2008: ofícios dos Srs. Marco Antônio Monteiro de
Castro, Chefe da Polícia Civil e Antônio Achilis Alves da Silva,
Presidente da Fundação TV Minas Cultural e Educativa. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Osmar Teixeira de
Abreu, Secretário de Assuntos Especiais, representando Simão
Cirineu Dias, Secretário de Estado de Fazenda; Marco Aurélio
Ferenzini, Juiz Auxiliar da Corregedoria e Diretor do Foro da Comarca
de Belo Horizonte e Renato Cardoso Soares, Secretário da
Corregedoria, representando o Desembargador Célio César Paduani,
Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais; Raquel de
Oliveira Souza e Santiago, Diretora do Departamento de Apoio do
Advogado da Capital - Daac -, representando Raimundo Cândido
Júnior, Presidente da OAB-MG; Sérgio Márcio Costa Ribeiro, Diretor
do Instituto de Criminalística de Belo Horizonte; Belmar Azze Ramos,
Defensor Público-Geral do Estado de Minas Gerais; Levy Eduardo dos
Santos, Perito Criminal; Maria Elisa Brasil Vieira dos Santos,
Presidente da Associação dos Peritos, que são convidados a tomar
assento à mesa. O Presidente, 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.
Registram-se as seguintes presenças: Srs. Aurélio José Lara,
Presidente do Instituto Mineiro de Avaliações e Perícias de
Engenharia - Ibape; Onofre Junqueira Júnior, Vice-Presidente da
Assistência dos Peritos Judiciais de Minas Gerais - Aspejudi-MG;
Marcos Antônio Amaral Pires, Vice-Presidente da Associação dos
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Peritos Judiciais de Minas Gerais; Lêda Vieira Alves, Perita Contábil.
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, 15 de outubro de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - Ronaldo Magalhães - Dalmo Ribeiro

Silva.
ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/10/2008
Às 10h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé

Maia, Agostinho Patrús Filho, Lafayette de Andrada e Sebastião
Helvécio, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e
solicita aos membros da Comissão presentes que a subscrevam.
Registra-se a presença do Deputado Antônio Júlio. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o
recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do
Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios das Sras.
Wilma Luiza Santana, Gerente da Unidade de Orçamento e Finanças
do Ministério de Combate à Fome; Soiara Suziney Xavier e Sr. Max
Fernandes dos Santos, respectivamente Gerente de Apoio ao
Desenvolvimento Urbano e Gerente Regional de Negócios, da Caixa
Econômica Federal; e Sr. Luiz Cláudio Monteiro Morgado,
Coordenador-Geral de Finanças, Convênios e Contabilidade do
Ministério do Desenvolvimento Agrário; Daniel Silva Balaban,
Presidente do Fundo Nacional da Educação; César Medeiros, Diretor
do Departamento de Gestão Intregrada da Política do Ministério de
Combate à Fome; e Elmo Braz Soares, Presidente do Tribunal de
Contas do Estado (20/9/2008); Sras. Renata Vilhena, Secretária de
Planejamento e Gestão; Janete Gomes Barreto Paiva, Reitora da
Uemg; e Sr. Simão Pedro Toledo, Presidente da 2ª Câmara do
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Tribunal de Contas do Estado (27/9/2008); Sra. Soiara Suziney Xavier
e Sr. Max Fernandes dos Santos, respectivamente Gerente de Apoio
ao Desenvolvimento Urbano e Gerente Regional de Negócios da
Caixa Econômica Federal; e Sr. Simão Cirineu Dias, Secretário de
Fazenda (3/10/2008). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 1.426/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado
Lafayette de Andrada). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Lafayette de

Andrada - Sebastião Helvécio.
ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/10/2008
Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende e os Deputados Carlin Moura e Gustavo Valadares
(substituindo este à Deputada Maria Lúcia Mendonça, por indicação
da Liderança do DEM), 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 Gustavo Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante da pauta e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: da Sra. Maria Cristina Fantini Silva,
professora concursada no Município de Contagem, que solicita ajuda
para a solução de problema funcional; e de correspondência publicada
no “Diário do Legislativo”, nas datas mencionadas entre parênteses:
de diversos servidores públicos da Rede Estadual de Ensino
(12/9/2008), (20/9/2008) e (27/9/2008); do Sr. Nardyello Rocha de
Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Ipatinga (12/9/2008); das



506

Sras. Maria da Conceição Teixeira dos Santos e Maria das Graças
Trindade Morais, servidoras da Rede Estadual de Ensino (20/9/2008).
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.354/2008 no 1º turno,
na forma do Substitutivo nº 2, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, (relatora: Deputada Ana Maria
Resende). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 2.655 e 2.676/2008 (relator: Deputado Carlin Moura); 2.671 e
2.673/2008 (relatora: Deputada Ana Maria Resende); e 2.674/2008
(relator: Deputado Vanderlei Jangrossi), que receberam parecer por
sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 2.862, 2.865, 2.877, 2.883, 2.897 e
2.901/2008. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
1.961/2007 e 2.262, 2.434, 2.495, 2.560, 2.593, 2.628 e 2.634/2008.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento da Deputada Gláucia Brandão, em
que solicita reunião com convidados para debater inovações
tecnológicas desenvolvidas pelos órgãos públicos estaduais que
promovam o desenvolvimento social, humano e econômico 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, 15 de outubro de 2008.
Deiró Marra, Presidente - Carlin Moura - Maria Lúcia Mendonça.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/10/2008
Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Hely Tarqüínio, Neider Moreira, Sargento
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Rodrigues e Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Sebastião Costa, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e passa à
1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade
dos Projetos de Lei nºs 2.757/2008, 2.324/2008 com a Emenda nº 1 e
2.536/2008 com as Emendas nºs 1 e 2 (relator: Deputado Hely
Tarqüínio), 2.719/2008 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva) e
2.763/2008 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues). Os Projetos de Lei nºs 1.842/2007, 2.493 e 2.611/2008
são retirados da pauta, atendendo-se, respectivamente, a
requerimentos do Deputado Hely Tarqüínio, da Deputada Ana Maria
Resende e do Deputado Sargento Rodrigues, aprovados pela
Comissão. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 2.531 e
2.715/2008 deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de
prazo regimental pelos respectivos relatores, Deputados Dalmo
Ribeiro Silva e Hely Tarqüínio. O Projeto de Lei nº 2.561/2008 é
retirado da pauta por determinação do Presidente da Comissão, por
não cumprir pressupostos regimentais. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade dos Projetos de Lei
nºs 2.563/2008 (relator: Deputado Sebastião Costa) e 2.662/2008
(relator: Deputado Neider Moreira, em virtude de redistribuição).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições que dispensam
a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs
2.335 e 2.770/2008 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva), 2.754 e
2.760/2008 (relator: Deputado Sargento Rodrigues, em virtude de
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redistribuição), 2.759/2008 (relator: Deputado Sargento Rodrigues),
2.762 e 2.764/2008 (relator: Deputado Neider Moreira, em virtude de
redistribuição), 2.767/2008 (relator: Deputado Hely Tarqüínio) e
2.765/2008 (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 requerimentos que solicitam sejam os Projetos de
Lei nºs 2.766 e 2.769/2008 convertidos em diligência ao autor, e o
Projeto de Lei nº 2.768/2008, ao DER-MG. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves - Sargento Rodrigues

- Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS

AEROPORTOS, EM 8/10/2008
Às 15h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fábio Avelar, Célio Moreira 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 debater as condições de segurança do aeroporto
da Pampulha na hipótese de aumento do número de operações
aéreas. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os
Srs. Cláudio Figueiredo Salviano, Superintendente do Aeroporto
Carlos Drumond de Andrade (Pampulha); Valter de Assis Aguiar,
Diretor do Sindicato dos Aeroviários da Região Sudeste,
representando Fernando Gaudino da Silva, Presidente do Sindicato
Nacional dos Aeroviários; e Ricardo Alvarenga, representando a Sra.
Juliana Renault Vaz, Presidente da Associação Pró-Civitas, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
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reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Fábio Avelar, Célio Moreira
e Vanderlei Jangrossi em que solicitam seja prorrogado o prazo desta
Comissão por mais 30 dias; Célio Moreira em que solicita seja
realizada visita desta Comissão ao Governador do Estado e ao
Secretário de Transportes e Obras Públicas, para discutirem questões
pertinentes ao seu objeto. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2008.
Fábio Avelar, Presidente - Gustavo Valadares.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 18 DE OUTUBRO DE 2008

ATAS
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA EM 16/10/2008
Presidência do Deputado Lafayette de Andrada

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Tiago Ulisses - Ana Maria Resende - André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Delvito Alves -
Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Elisa Costa - Eros Biondini - Getúlio
Neiva - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Maria Lúcia
Mendonça - Padre João - Ronaldo Magalhães - Sargento Rodrigues -
Sebastião Helvécio - Wander Borges - Weliton Prado.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Lafayette de Andrada) - Às 14h12min, 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 20, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação.

ATA DA 69ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/10/2008

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - Questões de

ordem - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase: Chamada para
recomposição do número regimental; inexistência de quórum para
continuação dos trabalhos - Encerramento.

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

- Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes -
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Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Cecília Ferramenta -
Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -
Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Durval Ângelo -
Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Inácio
Franco - Jayro Lessa - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça -
Mauri Torres - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -
Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Wander Borges - Weliton Prado - Zé
Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h4min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

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

Questões de Ordem
O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, não poderia deixar de

fazer um registro neste dia tão especial, que é o Dia dos Professores.
Parabenizo toda a categoria do Estado de Minas Gerais. Hoje, pela
manhã, na Comissão de Educação desta Casa, discutíamos a
situação do professor em Minas Gerais, pois isso nos preocupa muito.
O professor precisa ser mais valorizado no que se refere à
remuneração, à carreira e às condições de trabalho. O jornal “Estado
de Minas” fez uma série de reportagens, mostrando que o professor
em Minas está sendo vítima de violência, de doenças profissionais e
de estresse, em virtude das condições de trabalho a que é submetido.
Infelizmente, no Dia do Professor, pouco se tem a comemorar em
Minas Gerais. Vamos realizar, nos próximos dias, um seminário para
discutir o Plano Nacional de Educação e a educação em Minas
Gerais. Sem discutir o papel fundamental do professor, sem discutir
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políticas públicas de valorização da categoria, não vamos caminhar. É
importante discutir a educação em Minas Gerais, mas sob a ótica do
profissional da educação. Quero demonstrar nossa preocupação com
essa categoria. Que, neste dia, esse profissional possa manter a
esperança por dias melhores. Tudo o que depender desta Casa e da
Comissão de Educação será feito. Haveremos de oferecer aos
professores uma política pública de valorização do salário e da
carreira. Convido todos os profissionais da educação para
participarem conosco desse grande seminário que tratará do Plano
Estadual de Educação. No “site” da Assembléia, já se encontram os
documentos iniciais desse seminário. É fundamental envolvermos um
número cada vez maior de profissionais, para que possamos aprovar
um plano que esteja em sintonia com os interesses do professor. Sr.
Presidente, aproveito ainda para lembrar outra categoria muito
especial, cujo dia é comemorado em 13 de outubro. Refiro-me ao
profissional da fisioterapia, profissão essencial e que vem ganhando
espaço na sociedade. O trabalho do fisioterapeuta é essencial para
garantir qualidade à saúde pública do nosso Estado. Hoje, travamos
uma grande batalha para garantir a existência de fisioterapeutas nas
equipes do PSF, pois entendemos ser isso de fundamental
importância para a melhoria do SUS. Parabenizamos o fisioterapeuta
pela passagem do seu dia, 13 de outubro. Quero dizer que essa
categoria ganha muito espaço. Nas últimas eleições, tivemos a
oportunidade de eleger, em Contagem, o mais jovem Vereador: Sr.
Ricardo Faria. Ele é fisioterapeuta, formado pela PUC de Betim; ama
a profissão e foi um dos mais bem votados na cidade. Tenho a
convicção, Sr. Presidente, de que a Câmara Municipal de Contagem
ganhou muito com a eleição do Sr. Ricardo Faria. Mas a categoria de
fisioterapeuta também ganha muito, porque terá um porta-voz, um
representante legítimo para defender a fisioterapia junto à Câmara
Municipal de Contagem. Portanto, fica esse registro aos
fisioterapeutas e aos professores do Estado de Minas Gerais. Muito
obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, também gostaria
de aproveitar o ensejo para cumprimentar os professores da rede
estadual, municipal e particular, pelo dia de hoje. Tenho certeza
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absoluta de que o governo tem procurado acertar e, acima de tudo,
resgatar a dignidade dos professores de Minas. Nesta Casa
aprovamos o aumento salarial, o plano de carreira, as ações maiores
estabelecidas pela Secretaria de Educação e implantadas no governo
Aécio Neves. O governo também tem disponibilizado recursos para a
conservação, preservação e manutenção de todos os prédios que
temos na rede física do Estado de Minas Gerais. Enfim, gostaria de
saudar todos os professores, na pessoa da Secretária, Profª Vanessa
Guimarães Pinto, destacando o seu trabalho extraordinário à frente
dessa Pasta. Gostaria ainda de apresentar os meus parabéns ao
Município de Pouso Alegre, que, no dia 19 de outubro, completará
mais um ano de sua emancipação. Pouso Alegre, hoje, dentro do
contexto nacional, tem-se revelado uma das cidades do Estado de
Minas Gerais que mais crescem, graças à sua situação geográfica
estratégica no Sul de Minas. Esteve hoje, pela manhã, em meu
gabinete, o Prefeito Jair Siqueira, e aqui eu gostaria de cumprimentá-
lo e de apresentar as homenagens dos pouso-alegrenses pela
passagem da magna data de 19 de outubro. Ao mesmo tempo,
estaremos amanhã em Pouso Alegre participando da inauguração da
indústria Tigre, que contou com o empenho fundamental do governo
Aécio Neves para que fosse instalada nesse Município. Teremos
novos empregos, mais renda, garantindo empregos para todo o
entorno de Pouso Alegre, que é uma cidade-pólo do Sul de Minas.
Quero destacar também a participação do BDMG, do Indi, da
Secretaria, do Prefeito Jair e de todo o seu secretariado, da Câmara
Municipal e da Associação Comercial, que recepcionaram essa
grande indústria Tigre há dois anos. A sua primeira fase estará sendo
inaugurada amanhã, em comemoração ao dia da cidade. Não poderia
deixar de destacar a dedicação do Prefeito Jair Siqueira, que, embora
não reeleito, ainda esteve em Belo Horizonte buscando recursos na
Secretaria, na Cohab, na Copasa, garantindo o desenvolvimento para
o Município de Pouso Alegre, no qual tenho a honra de ser majoritário.
Com certeza, vamos selar a aliança do desenvolvimento. Quero ainda
aproveitar o ensejo para parabenizar o Prefeito eleito, Prof. Agnaldo
Perugini, um amigo velho de Jacutinga por quem tenho um profundo
respeito e carinho. Quero desejar a ele, nesse momento em que
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Pouso Alegre comemora seu aniversário, uma administração para o
bem comum, a fim de que o Município cresça e se fortaleça nas
condições de que Pouso Alegre tanto necessita. Deixo aqui nossas
congratulações. Cumprimento também os servidores do Tribunal de
Justiça que estão neste Plenário para acompanhar a votação daquele
importante projeto para a classe. Estejam certos de que, em pouco
tempo, nós o votaremos nesta Casa. Muito obrigado.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, queremos, mais uma vez,
em nome da Bancada PT-PCdoB, parabenizar os educadores e as
educadoras, os professores e as professoras, os Diretores e as
Diretoras de escolas municipais, estaduais e particulares do Estado,
incluindo as de nível superior. A missão que desempenham nos
Municípios mineiros é de extrema importância. A educação é indutora
do desenvolvimento, é o que abre as oportunidades, garante o
desenvolvimento sustentável e duradouro, cria possibilidades de
reduzir as desigualdades sociais e econômicas num país. É preciso
priorizar a educação nos Municípios, considerando-a importante fator
de desenvolvimento, sobretudo para a juventude. Trabalharemos para
o sucesso do Plano de Desenvolvimento da Educação do governo
Lula. Liderança nova, mas expressiva, o Ministro Haddad tem feito um
belíssimo trabalho neste país, premiando com mais recursos e
investimentos os Municípios que queiram desenvolver a qualidade da
educação. Precisamos valorizar o trabalho, a qualificação e o salário
dos educadores. É preciso implementar, cada vez mais, as políticas
públicas no Estado. Firmamos, mais uma vez, nosso compromisso
com a educação em Governador Valadares. Ampliaremos as creches
de 0 a 3 anos e as vagas de educação infantil de 4 e 5 anos.
Garantiremos educação de maior qualidade, implantando a escola
integrada e de tempo integral em regiões com maior índice de
vulnerabilidade social e violência. Na verdade, queremos consolidar
nosso Cefet para profissionalizar, humanizar e dar educação ética e
mais comprometida com a atualidade aos nossos jovens, e também
trabalhar incansavelmente para implantar a universidade federal em
Valadares e no Vale do Rio Doce. São ações em torno da educação.
Logicamente, as prioridades do Município estão relacionadas à
educação e ao ensino fundamental, mas um Município que quer
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crescer e se desenvolver não pode abrir mão da qualificação
profissional da juventude nem da pesquisa e do conhecimento que as
universidades proporcionam. Queremos trabalhar, e trabalharemos,
com todas as forças vivas e sociais do Município e da região para que
essa proposta seja implantada não apenas em Governador Valadares
mas também em todos os Municípios do Estado de Minas Gerais.
Parabenizamos os educadores e os professores que têm dedicado
sua vida à educação. Nosso foco agora é a aprendizagem. Queremos
que os alunos aprendam. Por isso precisamos valorizar os
professores em sua atuação, alimentar sua auto-estima e seu
trabalho. É o que desejamos a todos os educadores mineiros. Um
abraço especial à população de Valadares, que apostou em nosso
programa e em nosso projeto de cidade e de Município. Muito
obrigada a todos. Nosso papel é cobrar educação em todo o Estado e
salários mais dignos para os professores. Estaremos com os
sindicatos e com o Sind-UTE, para, cada vez mais, reivindicarmos ao
Governo de Minas mais qualidade, mais atenção e mais valorização
para todos os servidores. Estaremos também com os servidores da
Justiça que aqui se encontram, com sua representação. Vamos
derrubar o veto do Governador. Esse é o compromisso da nossa
bancada. Obrigada pela presença.

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.

A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum especial
para votação de veto e solicita ao Sr. Secretário que proceda à
chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Eros Biondini) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 13 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 ordinária de amanhã, dia 16, às 14



516

horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/9/2008

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 tratar de assuntos de interesse da Comissão e comunica o
recebimento de ofícios do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro,
Chefe da Polícia Civil, publicado no “Diário do Legislativo” de
27/9/2008; e do Sr. Leonardo Costa Bandeira, Presidente do Conselho
Penitenciário de Minas Gerais, comunicando que as reuniões desse
conselho são realizadas às quartas e sextas-feiras. 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 discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
2.613 e 2.636/2008. 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 realizada reunião
de audiência pública para debater a transferência do soldado PM
Francisco Gonzales Xavier, da 11ª Companhia de Polícia
Especializada, no Município de Janaúba para a 2ª Companhia, no
Município de Taioberas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Vanderlei Miranda - Rosângela

Reis.
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ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/10/2008
Às 10h2min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Délio

Malheiros, membro 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 informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a
debater o atendimento prestado ao consumidor pela Cemig nos casos
de interrupção do fornecimento de energia elétrica e comunica o
recebimento das seguintes correspondências: ofícios da Sra. Maria
Karla Batista, Superintendente de Relações Institucionais da Aneel,
justificando a ausência do Sr. Paulo Henrique S. Lopes, nesta reunião,
e do Sr. Marcelo Rodrigo Barbosa, Coordenador do Procon
Assembléia, encaminhando convite feito pela Ordem dos Advogados
do Brasil a esta Comissão para participar do 1º Simpósio de Direito do
Consumidor, em 9 e 10/10/2008. A Presidência interrompe a 1ª Parte
da reunião para ouvir os Srs. José Antônio Baeta de Melo Cançado,
Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor; José Aloíse Ragone
Filho, Superintendente do Centro Regional da Cemig; Danilo Gusmão
Araújo, Gerente de Operação da Distribuição Centro da Cemig;
Manoel Xavier Rodrigues, Gerente da Central de Relacionamento com
o Cliente da Cemig; Ruibran Januário Reis, Hidrometereologista de
Planejamento Energético da Cemig; Maria Mônica de Oliveira Castro,
do Conselho de Consumidores da Cemig; Lázaro Luiz Gonzaga,
Presidente da Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais;
Marcelo Rodrigo Barbosa, Coordenador do Procon da Assembléia
Legislativa, 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. Verificando a inexistência de quórum para prosseguir os
trabalhos, a Presidência agradece a presença dos convidados e
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demais participantes, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio - Célio Moreira - Sargento

Rodrigues.
ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/10/2008
Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Padre João, Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo
e Getúlio Neiva, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado 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
pareceres de redação final e 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 discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
2.555, 2.600 e 2.645/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Vanderlei Jangrossi, Padre
João e Antônio Carlos Arantes, em que solicitam seja realizada
audiência pública com a finalidade de obter esclarecimentos sobre as
regras de licenciamento ambiental de estabelecimentos rurais
referentes à atividades agrossilvipastoris; Padre João (2), em que
solicita seja realizada audiência pública, seguida de visita técnica, em
Rio Pardo de Minas para debater a questão da legitimação e
alienação de terras devolutas na região; e seja realizada audiência
pública em Ponte Nova para avaliar os resultados do Pronaf no Vale
do Piranga, em 2008; Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja
realizada audiência pública para debater a crise da cafeicultura
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brasileira; Chico Uejo, em que solicita seja realizada audiência pública
conjunta com a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas na região do Alto Paranaíba para debater a Resolução nº
52/2008, da Secretaria de Transportes e Obras Públicas, que trata do
transporte rodoviário de trabalhadores rurais no Estado; e Ana Maria
Resende, em que solicita seja realizada audiência pública conjunta
com a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais para debater
a ocorrência de queimadas nas margens de rodovias e em áreas
rurais, no Norte de Minas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2008.
Padre João, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Getúlio Neiva -

Chico Uejo.
ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

8/10/2008
Às 9h29min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e
Ruy Muniz, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Lafayette de Andrada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Doutor Rinaldo , dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir a
determinação que vem sendo dada por autoridade policial a médicos
plantonistas e Unidades de Urgência e Emergência da rede pública
estadual de saúde para que atuem como Peritos, elaborando auto de
corpo de delito em pacientes atendidos durante os seus plantões e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr.
Wanderlino Teixeira de Carvalho, Presidente da Associação Brasileira
de Agências de Regulação e da Sra. Fabíola Almeida Monteiro de
Paula, Diretora de Auditoria Assistendial da Secretaria de Saúde,
publicados no “Diário do Legislativo”, de 20/9/2008, e do Sr. Antônio
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Paulo Guedes do Nascimento, publicado no “ Diário do Legislativo”, de
30/9/2008. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projeto de Lei nºs 960/2007, em turno único ( Deputado Doutor
Rinaldo); 2.499 e 2.740/2008, no 1º turno ( Deputado Hely Tarquínio);
2.731/2008, em turno único (Deputado Carlos Pimenta). A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Antônio Joaquim
Fernandes Neto, Procurador de Justiça e Coordenador do CAO-
Saúde, representando o Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral
de Justiça de Minas Gerais; Luciana Rossi Carvalho, Delegada de
Polícia, representando o Sr. Maurício de Oliveira Campos Júnior,
Secretário de Estado de Defesa Social; André Lorenzon de Oliveira,
Médico Perito e membro do Conselho Regional de Medicina - CRM-
MG - representando o Sr. João Batista Gomes Soares, Presidente do
CRM/MG; Maria Karla Soares de Souza, Procuradora do CRM-MG;
José Mauro de Moraes, Diretor do Instituto Médico Legal; Rui Lopes
Filho, Vice-Diretor do CRM - MG, que são convidados a tomar assento
à mesa. O Presidente, como autor do requerimento que deu origem ao
debate, passa a fazer as suas considerações iniciais. Logo após,
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas
notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Durval Ângelo e João Leite, em que
solicitam a realização de reunião conjunta desta Comissão com a
Comissão de Direitos Humanos, para, em audiência pública, obter
esclarecimentos sobre a situação do Hospital da Polícia Civil de Belo
Horizonte; Carlos Mosconi , em que solicita seja realizada reunião
com a participação do Presidente da Federação Nacional das
Cooperativas Médicas, com a finalidade de apresentar a esta
comissão o resultado da reunião realizada em 12/9/2008, na
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais;
Ana Maria Resende, em que solicita seja realizada audiência pública
no âmbito desta Comissão para debater sobre o retorno do Mal de



521

Chagas que alarma toda a população do Norte de Minas e do Vale do
Jequitinhonha, bem como medidas urgentes a serem tomadas no
combate à doença. A Presidência recebe o requerimento do Deputado
Carlos Mosconi, em que pleiteia seja solicitada ao Secretário de
Estado de Defesa Social a edição de portaria definindo que todas as
perícias médicas sejam feitas por Peritos dessa Secretaria, de forma
direta, quando possível, ou de forma indireta, quando não for possível
a presença do Perito oficial, no local e momento em que houver
necessidade de emissão de laudo pericial. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo.

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/10/2008
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 Fábio Avelar,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão. Submetido a discussão e a votação, é
aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº
2.638/2008. 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 Gilberto Abramo em que
solicita seja realizada reunião para discutir o Projeto de Lei
Complementar nº 28/2007, que cria a Agência de Desenvolvimento da
Região Metropolitana de Belo Horizonte, e Sávio Souza Cruz em que
solicita seja realizada audiência pública para debater os aspectos
relevantes das atividades de reforma e de reciclagem de pneus e sua
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importância no contexto socioeconômico e ambiental. A seguir, a
Presidência recebe requerimento, que será apreciado oportunamente,
da Deputada Ana Maria Resende em que solicita seja realizada
reunião conjunta com a Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial para debater as freqüentes queimadas que vêm
ocorrendo às margens das rodovias no Norte de Minas e nas áreas
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, 15 de outubro de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Wander Borges - Inácio Franco -

Almir Paraca - Fábio Avelar.
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/10/2008
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Rosângela Reis e Elisa Costa e o Deputado Walter Tosta, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Walter Tosta, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e, em seguida, acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei
nºs 2.556 e 2.690/2008 no 1º turno; 244 e 1.421/2007, 2.406, 2.624 e
2.708/2008 em turno único (Deputado Walter Tosta); 2.369, 2.464,
2.502, 2.503, 2.505, 2.509, 2.510, 2.513, 2.516, 2.517, 2.520, 2.539,
2.546, 2.635, 2.651, 2.683, 2.685, 2.688, 2.689, 2.699, 2.702, 2.707,
2.710, 2.716, 2.717, 2.718, 2.720, 2.726, 2.728 e 2.732/2008 em turno
único (Deputado Antônio Carlos Arantes). Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º
turno, do Projeto de Lei nº 1.178/2007 na forma do Substitutivo nº 1,
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apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com as
Emendas nºs 1 a 9, que apresenta (relator: Deputado Walter Tosta,
em virtude de redistribuição). Registra-se, neste momento, a presença
do Deputado Antônio Carlos Arantes. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
Projetos de Lei nºs 244/2007, com a Emenda nº 1, 1.400 e
1.421/2007, este com a Emenda nº 1, 2.406, 2.624 e 2.708/2008
(relator: Deputado Walter Tosta); 2.665/2008 com a Emenda nº 1, e
2.666/2008 (relatora: Deputada Elisa Costa), 2.661/2008 (relator:
Deputado Domingos Sávio), que receberam parecer por sua
aprovação. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
2.248, 2.331, 2.380, 2.417, 2.518, 2.537, 2.545, 2.548, 2.552, 2.562,
2.565, 2.581, 2.599, 2.601, 2.607, 2.608, 2.622, 2.623 e 2.625/2008.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do
Deputado do Deputado Carlin Moura (2) em que solicita seja realizada
reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de Transporte,
para discutirem, em audiência pública, denúncia trazida pelo Sindicato
dos Metalúrgicos de Betim sobre os acidentes de trânsito na Rodovia
Fernão Dias em decorrência do aumento considerável de automóveis
em circulação e a excessivas horas extras impostas aos trabalhadores
das indústrias da região; e em que pleiteia sejam solicitadas
providências para fiscalização da Empresa Bordados Eletrônicos em
virtude de denúncia recebida por esta 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, 15 de outubro de 2008.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Domingos

Sávio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.765/2008

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em
epígrafe visa declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de
Segurança Pública – Consep – de Ipaba, 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 2.765/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Ipaba, entidade civil
de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como finalidade
colaborar na solução das questões de defesa social, especialmente
das ligadas à prevenção criminal. Constitui-se, pois, em um canal
privilegiado pelo qual as autoridades policiais e de órgãos do sistema
de defesa social poderão ouvir a comunidade, contibuindo para que as
instituições estaduais operem em função de suas aspirações.

Para a consecução de seu objetivo, o Consep congrega as
lideranças comunitárias locais para auxiliarem no planejamento de
ações integradas de segurança, visando à melhoria da qualidade de
vida da população; propõe solução para problemas ambientais e
sociais e desenvolve o espírito cívico e comunitários de seus
assistidos.

Por fim, cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem a finalidade de adequar o
nome da entidade ao constante no art. 1º de seu estatuto.

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 2.765/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 16 de outubro de 2008.
Délio Malheiros, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.669/2008
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, a proposição de lei em

epígrafe dispõe sobre a divulgação do direito à gratuidade de serviços
bancários considerados essenciais na forma do art. 2º da Resolução
nº 3.518, de 6/12/2008, do Banco Central do Brasil, no âmbito das
repartições públicas estaduais.

Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça, que, em exame preliminar, concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº
1, que apresentou.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 102, IV, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise obriga os órgãos da administração pública

estadual a reservar espaço em locais de maior circulação de pessoas
para a afixação de cartaz contendo informação sobre a vedação da
cobrança de tarifas bancárias pela prestação dos serviços bancários
considerados essenciais, nos termos do art. 2º da Resolução nº 3.528,
de 2007, do Banco Central do Brasil. Determina, 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
estabelece também a divulgação de campanhas, por meio do órgão
oficial de imprensa do Estado, da proibição da cobrança de tarifas
bancárias de que cuida a mencionada resolução.

O cidadão, na condição de membro da coletividade, tem o direito
constitucional à informação, seja sobre assuntos de seu interesse
pessoal, seja sobre assuntos de interesse público, por meio do direito
de petição. Nesse caso, o dever de informar do poder público está
condicionado à provocação do interessado. Entretanto, é oportuno
ressaltar que, não obstante a publicidade oficial dos atos estatais,
mormente os atos de conteúdo normativo, grande parcela da
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população não tem conhecimento das decisões tomadas pela
administração pública, o que é lamentável, embora seja uma realidade
nacional. Esse desconhecimento não decorre, obviamente, da
ausência de publicação das normas jurídicas, mas da dificuldade de
acesso aos meios de divulgação dessas leis. No caso em tela, não há
como olvidar que a grande maioria das pessoas ignoram essa
resolução do Banco Central do Brasil, pois não têm o hábito de ler o
“Diário Oficial da União” nem acesso à internet, instrumentos que
propiciam o conhecimento das leis pelos cidadãos. Diante dessa
realidade e levando em consideração a repercussão de tal norma na
vida do consumidor de serviços bancários, afigura-se-nos conveniente
e oportuna a divulgação sucinta desses direitos pelos órgãos públicos.
Para tanto, basta a afixação, em locais de maior circulação de
pessoas, de cartazes contendo as informações relevantes para
orientação dos cidadãos. Para exemplificar, são dados atinentes à
isenção de tarifas para o fornecimento de cartão com função de
débito, a realização de até quatro saques por mês, em guichê de caixa
e o fornecimento de até dois extratos contendo a movimentação do
mês em terminal de auto-atendimento, entre outros.

Não se trata, pura e simplesmente, da reprodução literal do inteiro
teor da resolução de que se cogita – o que não faz sentido –, mas tão-
somente de alguns pontos considerados essenciais para os
consumidores de serviços dessa natureza. A proposição não deve ser
vista como um instrumento de divulgação de atos normativos de outra
esfera de governo, e sim como uma forma de assegurar às pessoas
físicas que têm conta nas instituições bancárias os direitos básicos
que lhe dizem respeito e que nem sempre são divulgados de maneira
satisfatória. O desconhecimento dos direitos por parte dos cidadãos é
um verdadeiro atentado à cidadania, pois o indivíduo fica reduzido
perante as instituições públicas e privadas. Não basta, pois, ter
prerrogativas garantidas por lei se esses direitos são ignorados.
Nesse ponto, a divulgação de tais informações essenciais pelos
órgãos públicos poderá trazer grandes benefícios para a coletividade.

Finalmente, ressalte-se que a Comissão de Constituição e Justiça
apresentou o Substitutivo nº 1 ao projeto, corrigindo equívocos de
natureza técnica e redacional, o que facilita a interpretação da norma.
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Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.669/2008 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Célio Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Antônio Júlio.

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a Academia Nevense de Letras, Ciências e

Artes por seu nono aniversário de fundação. (Requerimento nº
2.862/2008, da Deputada Gláucia Brandão);

de congratulações com Fabiano Marques Miranda pela conquista do
primeiro lugar na modalidade Calderaria, na Olimpíada do
Conhecimento do Senai disputada em Curitiba - PR (Requerimento nº
2.865/2008, do Deputado Ronaldo Magalhães);

de congratulações com o nadador Daniel Dias pela brilhante
participação nos Jogos Paraolímpicos de Pequim (Requerimento nº
2.883/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Cemig por sua inclusão, pela nona vez
consecutiv a, no Índice "Dow Jones" de Sustentabilidade Global - DJSI
World - Edição 2008/2009 (Requerimento nº 2.884/2008, do Deputado
Jayro Lessa);

de congratulações com a Aracruz Celulose S.A. por sua inclusão,
pela quarta vez consecutiva, no Índice "Dow Jones" de
Sustentabilidade Global - DJSI World - Edição 2008/2009
(Requerimento nº 2.885/2008, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com os familiares de João Bello de Oliveira Filho,
Prefeito de Carangola entre 1951 e 1954 e Deputado desta Casa
entre 1955 e 1979, pelo centenário de seu nascimento (Requerimento
nº 2.890/2008, do Deputado Ronaldo Magalhães);

de aplauso à Utramig pela inauguração do Centro de Inovação
(Requerimento nº 2.897/2008, da Deputada Gláucia Brandão);

de protesto ao Presidente da Anac por essa autarquia recusar-se a
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discutir com a sociedade mineira as questões relativas à utilização do
Aeroporto da Pampulha, em reunião da Comissão de Defesa do
Consumidor (Requerimento nº 2.898/2008, da Comissão de Defesa do
Consumidor);

de congratulações com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo
Horizonte pela posse da Câmara Setorial de Óticas e Atividades
Similares (Requerimento nº 2.902/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com a Associação dos Defensores Públicos de
Minas Gerais por seu 28º aniversário de fundação (Requerimento nº
2.903/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Regional
Minas Gerais -, por ter sido agraciada com Colar do Mérito dos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (Requerimento nº
2.908/2008, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Grupo Jorlan pela expansão de suas atividades em
Minas Gerais (Requerimento nº 2.909/2008, do Deputado Doutor
Viana);

de aplauso à revista “Espaço Livre" por seu primeiro aniversário
fundação. (Requerimento nº 2.910/2008, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso aos Srs. Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado,
Maurício Campos Júnior, Secretário de Defesa Social, e Genílson
Ribeiro Zeferino, Subsecretário de Administração Prisional, pela
desativação das carceragens da Delegacia de Furtos e Roubos, da
Divisão de Tóxicos e Entorpecentes de Belo Horizonte, e pela reforma
do 2º Distrito Policial de Contagem (Requerimento nº 2.924/2008, da
Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2008

ATA
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DAS

SERRAS DA CALÇADA E DA MOEDA, EM 8/10/2008
Às 14h53min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Jayro Lessa, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar e Sávio Souza Cruz,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente “ad hoc”, Deputado Jayro Lessa, declara aberta a reunião,
esclarece que não há ata a ser lida por ser a primeira reunião da
Comissão e informa que sua finalidade é eleger o Presidente e o Vice-
Presidente, designar o relator e programar os trabalhos. A Presidência
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado Dalmo Ribeiro Silva a atuar como
escrutinador. Feita a apuração dos votos, são eleitos para Presidente
o Deputado Sávio Souza Cruz e para Vice-Presidente o Deputado
Jayro Lessa, ambos por unanimidade. O Deputado Jayro Lessa
declara empossado na Presidência o Deputado Sávio Souza Cruz e
passa a ele a direção dos trabalhos. O Presidente agradece a
confiança nele depositada e empossa na Vice-Presidência o Deputado
Jayro Lessa. Na oportunidade, designa como relator desta Comissão
o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Ouvidas as sugestões dos
parlamentares, o Presidente determina que a Comissão se reunirá
ordinariamente às terças-feiras, às 15h30min. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença 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 outubro de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Jayro Lessa - Fábio Avelar.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2008

ATA
ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 15/10/2008

Às 9h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, Dalmo Ribeiro Silva e Ronaldo Magalhães
(substituindo estes, respectivamente, aos Deputados Zé Maia e João
Leite, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Ronaldo Magalhães, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.
Robson dos Santos, do Diretório Acadêmico de Comunicação Social,
encaminhando, para tomada de providências, denúncia de agressão
física sofrida por estudantes da PUC Minas São Gabriel, ocorrido em
13/3/2008; Luiz Carlos de Souza, Presidente da Associação de
Camelôs, solicitando a esta Comissão o agendamento de reunião de
audiência pública para debater a situação dos camelôs dos shoppings
de Belo Horizonte; Fernando Machado Furtado, de Tombos,
solicitando a esta Comissão indicação de um advogado para a
audiência a ser realizada em 29/10/2008, no Juizado Especial
Criminal da Via Expressa em Belo Horizonte; e de correspondência
publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre
parênteses: ofícios dos Srs. Juliano Fisicaro Borges, Secretário
Adjunto de Desenvolvimento Social (3/10/2008); Bruno Teixeira Lino,
Juiz de Direito da Comarca de Vespasiano; Pedro Meneguetti,
Subsecretário da Receita Estadual; e Marco Antônio Monteiro de
Castro, Chefe da Polícia Civil (9/10/2008). 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 (12),
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em que solicita sejam encaminhadas ao Corregedor-Geral de Justiça
do Estado cópia das notas taquigráficas da reunião realizada por esta
Comissão no dia 8/10/2008 e cópia dos Decretos nºs 23.703, de 1985,
e 34.462, de 1991, do Estado de São Paulo, com pedido de
providências para criação de um fundo de assistência judiciária
estadual; sejam encaminhados os referidos documentos ao Conselho
Nacional de Justiça para que este opine acerca da possibilidade de
criação de um fundo de assistência judiciária nos Estados, conforme o
modelo instituído em São Paulo; seja encaminhado ao Presidente da
Associação dos Peritos Judiciais do Estado de São Paulo pedido de
informações sobre a efetividade do Fundo de Assistência Judiciária,
regulamentado pelo Decreto nº 23.703, de 1985, do Estado de São
Paulo; seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais
pedido de informações que menciona; sejam encaminhadas ao
Secretário de Estado da Fazenda e ao Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão cópias das notas taquigráficas da reunião
realizada por esta Comissão no dia 8/10/2008, quando foi debatida a
criação de um fundo de assistência judiciária em Minas Gerais; seja
realizada reunião para, em audiência pública desta Comissão, com
convidados que menciona, debater a criação de um fundo de
assistência judiciária no Estado, destinado à prestação de assistência
jurídica à população economicamente carente; sejam encaminhadas
ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de
Defesa do Meio Ambiente, à Delegacia de Polícia de Sabará e à
Promotoria Eleitoral cópias das notas taquigráficas da reunião
realizada por esta Comissão no dia 24/9/2008 e da documentação
recebida na Comissão com pedido de providências acerca das
denúncias apresentadas por Marcos Fonseca dos Santos e Sueli de
Fátima Souza; sejam encaminhadas à Secretaria de Estado de
Educação e à Ouvidoria Educacional cópias das notas taquigráficas
desta reunião com pedido de providências acerca das denúncias
apresentadas pela professora Ivone de Souza; seja encaminhado ao
Reitor da PUC Minas - São Gabriel pedido de informações sobre o
episódio ocorrido em 13/3/2008; sejam realizadas três reuniões desta
Comissão para, em audiência pública, com convidados que menciona,
obter esclarecimentos sobre esses acontecimentos; debater o
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contexto histórico da identificação de veículos neste Estado; e obter
esclarecimentos sobre a situação dos moradores da Vila da Luz,
região Nordeste desta Capital, que estão ameaçados de despejo pelo
DNIT; e Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja realizada reunião
com convidados que menciona, no Município de Conceição do Rio
Verde, para, em audiência pública, obter esclarecimentos sobre o
assassinato do Sr. José Oscar Pereira Paiva, ocorrido em 3/3/2008.
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, 20 de outubro de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Wander Borges -

Paulo Guedes - Tiago Ulisses - Sebastião Costa - Roberto Carvalho -
Dinis Pinheiro - Weliton Prado - Domingos Sávio - Antônio Carlos
Arantes.

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

2.711/2008
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

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

declarar de utilidade pública o Baiões Esporte Clube – BEC –, com
sede no Município de Formiga.

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 2.711/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Baiões Esporte Clube, com sede no Município de Formiga, entidade
de caráter desportivo, sem fins lucrativos, que tem como objetivo
incentivar o esporte amador na modalidade de futebol. Para tanto,
promove atividades esportivas, visando à integração social e melhoria
da qualidade de vida de seus associados. Ademais, procura dentro do
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processo de cooperação e confraternização, desenvolver ações no
campo da assistência social, saúde, educação, cultura e lazer,
firmando para isso convênios com órgãos e entidades congêneres.

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 2.711/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de outubro de 2008.
Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.753/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Atlética Corradi, com sede
no Município de Itaúna.

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 2.753/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Atlética Corradi, com sede no Município de Itaúna, que
tem como finalidade primordial a difusão do civismo e da cultura física,
com ênfase na prática do futebol.

Realiza, também, atividades de caráter social e cultural, buscando a
integração dos seus associados com os moradores da região onde se
localiza.

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

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

nº 2.753/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de outubro de 2008.
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Carlin Moura, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.767/2008
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em

epígrafe visa declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais – Apae –, com sede no Município de Ijaci.

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 2.767/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, com sede no
Município de Ijaci, que tem como finalidade precípua promover a
melhoria da qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência,
na busca do pleno exercício da cidadania, e incentivar a comunidade
a melhor conhecer suas dificuldades e reivindicações.

Para dar suporte a esse trabalho, coordena e executa, na sua área
de atuação, os objetivos, os programas e a política da Federação das
Apaes do Estado e da Federação Nacional das Apaes; promove a
realização de estatísticas, estudos e pesquisas, referentes à causa do
excepcional, que proporcionem avanços científicos para a área e
formação de pessoal técnico; e articula, junto aos poderes públicos e
entidades privadas, a defesa dos direitos da pessoa portadora de
deficiência.

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 2.767/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de outubro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 309/2007
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.822/2004,
disciplina o “marketing” direto ativo e cria lista pública de
consumidores para o fim que menciona.

Por determinação do Presidente da Assembléia Legislativa, nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, foram anexados à
proposição sob análise os Projetos de Lei nºs 897/2007, do Deputado
Délio Malheiros, 1.106/2007, do Deputado Carlos Pimenta, e
2.566/2008, do Deputado Leonardo Moreira. Em observância à
Decisão Normativa da Presidência nº 12, de 2003, esta Comissão
deverá manifestar-se também sobre os projetos apensados.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Posteriormente, a Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte exarou sua opinião pela aprovação da proposição na
forma original.

Assim, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes
de sua competência, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto em pauta tem por objetivo criar lista pública – Lista

Antimarketing – para registro dos consumidores que não desejam
receber ofertas comerciais, em especial por meio de chamadas
telefônicas, o “telemarketing”. Ademais, o projeto restringe essa
atividade a determinados horários, independentemente de os
consumidores estarem inscritos na lista.

O autor, em sua justificação, alega que o consumidor tem o direito
de não ser incomodado para responder a ofertas de produtos.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu que o projeto, no
âmbito de sua competência, não encontra óbice a sua normal
tramitação nesta Casa.

Por seu turno, a Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte opinou que a proposição é oportuna por evitar assédio
aos possíveis clientes, resguardando sua privacidade. Essa Comissão
lembrou, ainda, que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor
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garante à parte hipossuficiente, o consumidor, a defesa de seus
direitos também na fase pré-contratual, isto é, quando lhe é realizada
oferta de produtos ou serviços.

No âmbito estrito de competência desta Comissão, nos termos do
art. 100, inciso II, combinado com o art. 102, inciso VII, alínea “d”, do
Regimento Interno, qual seja analisar a repercussão financeira das
proposições, entendemos que a matéria não encontra óbice a sua
tramitação, por não gerar despesa para os cofres públicos. O projeto
atinge em especial o setor privado, ao impor aos fornecedores
restrições às operações de “marketing” direto ativo e ao assegurar aos
consumidores o direito de não serem alvo dessas operações. Ao
Estado caberá apenas a função reguladora, a qual poderá não lhe
trazer custo, visto que o projeto estabelece que o mesmo poderá
celebrar termo de parceria com Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público – Oscip – para a manutenção da Lista
Antimarketing. A proposição permite que essa organização seja
remunerada pelos consumidores e fornecedores, mediante
pagamento de preço, na forma do regulamento, pela inclusão na lista
e por sua consulta, o que deverá cobrir as despesas com sua
manutenção.

Como corolário, entendemos que o projeto não contraria a Lei
Orçamentária nem a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei
Complementar Federal nº 101, de 2000. O projeto tampouco acarreta
qualquer repercussão financeira para a sociedade.

Vale esclarecer que as Oscips foram disciplinadas pela Lei nº
14.870, de 2003, da qual podemos destacar as seguintes disposições,
pertinentes à análise em tela:

Art. 1º – O Estado poderá qualificar pessoa jurídica de direito privado
como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscip
(...)

Art. 2º - O poder público e a (...) Oscip poderão firmar termo de
parceria (...)

Art. 3º – Oscip [não poderá ter] fins lucrativos (...).
Art. 4º – (...) Oscip (...) [é] pessoa jurídica cujos objetivos sociais

consistam na promoção de, pelo menos, uma das seguintes
atividades:
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(...)
X – defesa dos direitos estabelecidos, construção de novos direitos

e assessoria jurídica gratuita;
(...)
Parágrafo único (...) a Oscip deverá comprovar (...) a prestação de

serviços intermediários de apoio (...) a órgãos do setor público que
atuem em áreas afins

(...)
Art. 9º – A (...) Oscip (...) será submetida à fiscalização do Ministério

Público (...) e ao controle externo da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, que o exercerá com o auxílio do Tribunal de Contas
do Estado.

Além disso, o projeto apresenta relevante cunho social, por evitar
assédio e incômodo aos cidadãos, preservando sua privacidade.

Em relação às proposições apensadas, entendemos que todas são
procedentes, têm a mesma finalidade e não apresentam, também,
repercussão financeira significativa para os cofres públicos. A
proposição em análise, entretanto, é mais abrangente e aborda a
matéria de maneira mais conveniente, não havendo razão para deixar
de prevalecer.

Finalmente, ressaltamos que no Estado de São Paulo e no Distrito
Federal já foram aprovadas leis com essa mesma finalidade e que no
Congresso Nacional e em outros Estados da Federação tramitam
projetos de natureza semelhante. Nos Estados Unidos, também, já
existem diversas listas com esse fim – as “no-call lists”.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de

Lei nº 309/2007.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

Lafayette de Andrada - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.874/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a proibição de realização de eventos de música
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eletrônica, conhecidos como “raves”, ou eventos semelhantes, no
Estado. O Projeto de Lei nº 1.928/2007, do Deputado Célio Moreira,
encontra-se anexado à proposição, por tratar de medida semelhante.

O projeto foi distribuído preliminarmente à Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da matéria 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, a matéria foi distribuída à
Comissão de Cultura, que opinou pela aprovação da proposição 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, inciso VII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em comento pretende proibir a realização de festas

denominadas “raves” ou eventos semelhantes no Estado,
considerando “rave” o evento que ocorre em galpões, sítios ou
terrenos sem construção, com música eletrônica e de longa duração.

O autor, em sua justificação, afirma que a medida “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 à
qual pertencem”.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu extenso parecer no
qual 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”. Enfatizou ainda que, para se alcançar o fim
desejado, qual seja coibir o consumo de drogas, 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,
essa Comissão houve por bem apresentar o Substitutivo nº 1, que visa
regularizar a segurança dos eventos denominados “raves” e bailes
“funk”.
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Note-se que cumpre ao Parlamento mineiro, na seara focalizada,
observar, em especial, as normas constantes do Estatuto da Criança e
do Adolescente. Nesse contexto, vários dispositivos da norma citada
procuram amparar a população jovem, buscando resguardá-la das
drogas e da violência em geral. Nessa linha de pensamento, o
Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça – que não proíbe, mas estabelece condições para a realização
dessas festas –, tem o condão de tratar a ação social postulada com a
razoabilidade necessária para que seja alcançado o objetivo colimado
pelo autor, qual seja o de estimular a ação da segurança pública,
inclusive sob a forma preventiva, quando da realização desse tipo de
evento.

Além disso, a oportunidade e a conveniência da matéria estão
respaldadas por dispositivos constitucionais, a exemplo do inciso V do
art. 2º da Carta Política mineira, que estabelece como um dos
objetivos prioritários do Estado o de criar condições para a segurança
e a ordem públicas. Outro dispositivo da Constituição Estadual que
merece ser destacado é o art. 222, que determina o dever do Estado
de assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade, o direito à
vida, à saúde, ao lazer, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão. Todos esses objetivos podem ser inferidos da leitura do
projeto na forma do Substitutivo nº 1.

A Comissão de Cultura, por sua vez, aprimorou esse Substitutivo nº
1, oferecendo o Substitutivo nº 2, com que concordamos, a partir de
proposta do próprio autor, sempre tendo em vista a segurança pública,
o bem-estar e a proteção à criança e ao adolescente.

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, a proposição em
apreço não provoca nenhum impacto aos cofres públicos, porquanto
disciplina relações entre particulares, não gerando nenhuma despesa
para o erário nem ferindo a Lei de Responsabilidade Fiscal.

No que diz respeito ao projeto apensado, verificamos que possui
objetivo análogo ao da proposição em análise, que, no entanto, é mais
abrangente.

Com vistas a aprimorar ainda mais o projeto, apresentamos ao final
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deste parecer a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 2, a qual inclui entre
os pré-requisitos para a realização do evento a disponibilização de
bebedouros, já que se deve garantir a hidratação dos participantes em
eventos de longa duração, e a Emenda nº 2 ao mesmo substitutivo, a
fim de aprimorar a sua redação.

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

1.874/2007 na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão
de Cultura, com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas, e pela
rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao inciso I do art. 5º do Substitutivo nº 2 a seguinte redação:
“Art. 5º – (...)
I – no mínimo, um bebedouro, um sanitário masculino e um sanitário

feminino para cada cinqüenta participantes;”.
EMENDA Nº 2

Dê-se ao inciso IV do art. 5º do Substitutivo nº 2 a seguinte redação:
“Art. 5º – (...)
IV – atendimento médico de emergência, com uma ambulância de

plantão e uma ambulância a mais para cada dez mil participantes.”.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio

Júlio - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.617/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a fiscalização da venda de ingressos de
eventos artísticos, culturais e desportivos por cambista no âmbito do
Estado de Minas Gerais.

A proposição foi distribuída, preliminarmente, à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria. Em seguida, a Comissão
de Defesa do Consumidor e do Contribuinte emitiu seu parecer quanto
ao mérito, opinando pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou.



541

Cabe agora a esta Comissão emitir seu parecer, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A proposição em apreço tipifica como infração administrativa a

venda de ingresso por pessoa física ou jurídica que atue como
intermediária entre o organizador do evento artístico, cultural ou
esportivo e o consumidor final, com o objetivo de auferir ou tentar
obter ganho ilícito em detrimento do povo ou de número
indeterminado de pessoas, mediante especulação. O projeto
considera ganho ilícito o ágio de venda de ingresso superior a 20%
em relação ao valor oficialmente cobrado pelo organizador do evento
e define como cambista a pessoa que age com o intuito de obter esse
ganho. Como penalidades, a proposição estabelece, além da
apreensão dos ingressos do cambista, cobrança de multa e proibição
de freqüentar estádio por tempo indeterminado.

A Comissão de Constituição e Justiça enfatizou as sanções
presentes na proposição, bem como ressaltou que a ação deletéria
dos cambistas se enquadra no art. 2º, inciso IX, da Lei Federal nº
1.521, de 26/12/51, que dispõe sobre os crimes contra a economia
popular. Além disso, confirmou a competência outorgada aos Estados
membros para legislar sobre relações de consumo, via legislação
concorrente, concluindo por fim, que o projeto traz concreção
normativa ao disposto no art. 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal,
segundo o qual o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do
consumidor.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, por sua
vez, reforçou as informações da Comissão de Constituição e Justiça,
além de informar que o ordenamento jurídico brasileiro repudia a ação
especulativa dos cambistas. Ressaltou que o projeto em análise é
inovador ao controlar a atividade especulativa em questão,
propiciando proteção ao consumidor e frisou, também, que as
sanções que prevê constituem meio eficaz de combate à ação dos
cambistas. No entanto, sopesando medidas e sanções, entendeu que
a apreensão dos ingressos e a aplicação de multa são suficientes
para atingir o fim almejado do projeto, razão pela qual apresentou o
Substitutivo nº 1. Esse substitutivo, com o qual concordamos, também
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cuidou de aprimorar a proposição quanto à técnica legislativa,
promovendo adequações em sua redação e extirpando dispositivos
que invadiam a esfera de competência exclusiva do Poder Executivo.

Tendo em vista o que cumpre a esta Comissão analisar, não existe
impedimento de ordem financeira e orçamentária à aprovação do
projeto. Não se estão criando despesa para os cofres públicos, uma
vez que se prevê a utilização do aparato estatal vigente, já previsto no
orçamento estadual. Ao contrário, além de fortalecer normas de
conduta já existentes, a proposição pode trazer reforço às receitas
públicas por meio da arrecadação da multa que prevê.

Dessa forma, este relator entende que o projeto aprimora de forma
inequívoca a legislação em vigor, possuindo conteúdo efetivo e
adequado aos interesses do Estado de Minas Gerais, motivo por que
deve prosperar nesta Casa.

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

2.617/2008 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Elisa Costa, relatora - Antônio Júlio -

Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 116/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o Projeto de Lei nº
116/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.713/2006, dispõe sobre a contratação de consórcios públicos no
Estado e dá outras providências.

Aprovada no 1º turno na forma original, a proposição retornou à
Comissão de Administração Pública, que emitiu parecer de 2º turno
pela aprovação do projeto.

A requerimento do Deputado Neider Moreira, a proposição foi
também distribuída a esta Comissão, à qual cabe, agora, emitir
parecer para o 2º turno, nos termos do art. 183, combinado com o art.
102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O projeto de lei sob comento tem como objetivo disciplinar no
Estado, em atendimento ao disposto no art. 241 da Constituição da
República, os consórcios públicos e os convênios de cooperação
entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços
públicos e a transferência total ou parcial de encargos, serviços,
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos.

No 1º turno, a Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer,
abordou de forma exaustiva os aspectos institucionais da questão,
razão pela qual nos abstemos, nesta fase, de comentários acerca da
necessidade ou não de lei estadual sobre a matéria, bem como sobre
o potencial de inovação contido na proposição em análise.

Cumpre-nos, todavia, realçar a importância dos consórcios
interfederativos para a gestão de políticas públicas. Nos termos
propostos, os consórcios poderão incidir sobre os diversos campos da
ação estatal, com ênfase nas políticas sociais, das quais duas, saúde
e assistência social, são expressamente mencionadas no texto
normativo.

Observe-se, por exemplo, a necessidade de atendimento, na
formação de consórcios na área da assistência social, aos princípios
do Sistema Único de Assistência Social – Suas –, salientada pelo
autor em sua justificação. Trata-se, de fato, de política pública que
compreende gestão comum a todas as unidades federativas, nos
termos do art. 23 da Constituição da República, e que, certamente,
terá no consorciamento um de seus mais eficazes instrumentos de
gestão.

Trata-se de uma visão de gestão pública que permite o trabalho em
rede, o que implica ampliação do universo de participantes na política,
com significativo potencial de eficiência e inegável democratização,
objetivo do setor público em um Estado Democrático de Direito
(NOBRE, M. e COELHO, V. S. P. Participação e Deliberação. Teoria
democrática e experiências institucionais no Brasil contemporâneo.
São Paulo: Editora 34, 2004). Há, por meio do consórcio, um processo
de aglutinação federativa, que se vincula a um simultâneo movimento
de descentralização, decorrente dos termos da Constituição de 1988,
capaz de equilibrar a dinâmica espacial da produção de políticas
públicas.
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A esse respeito, deve-se enfatizar a necessidade de a lei interferir
na dinâmica regional de forma adequada, descentralizada, com
reforço dos instrumentos de negociação regional. Note-se que o
planejamento dos Estados e Municípios, embora mais descentralizado
após o federalismo de 1998, permanece vinculado e dependente do
governo central (DIAS, W. R. “O Federalismo Fiscal na Constituição
de 1988”. In: Boletim de Finanças Públicas, Curitiba, 2005). Essa
dependência impõe um planejamento e um processo decisório que
levem em consideração o conjunto do território (HADDAD, P.
Participação, Justiça Social e Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Zahar,
1980, p. 40-41), o que o consórcio permite. Trata-se de produzir uma
ação interfederativa coordenada, aplicada desde o plano local, mas
considerando-se uma esfera espacial mais ampla, admitindo-se
interações políticas e administrativas horizontalizadas e verticalizadas
pela integração orgânica de diferentes setores de governo e do
processo decisório.

Pode-se afirmar, então, que “as relações intergovernamentais não
devem ser regidas por uma dicotomia entre centralização e
descentralização, mas por uma construção de redes de controle e
cooperação entre diferentes níveis de governo” (ABRÚCIO, F. L. e
SOARES, M. M. Redes Federativas no Brasil. São Paulo: Fundação
Konrad Adenauer, 2001, p. 229). O consórcio enfrenta a necessidade
de superação de certo patamar de isolamento federativo que ocorre
dentro do Estado membro, marcado por Municípios fortemente
autarquizados. No plano estadual os consórcios devem ser
trabalhados buscando-se recursos suficientes para as políticas
públicas e incentivos à cooperação e participação do governo
estadual, que tem melhores instrumentos para lidar com o conjunto do
Estado (ABRÚCIO, F. L. “A questão federativa e o problema
metropolitano”. In: Retratos Metropolitanos. São Paulo: Fundação
Konrad Adenauer, 2002, p. 25). A propósito, Rui Falcão enfatiza o
potencial dos consórcios, em regiões homogêneas, contra
“deseconomias, ações colidentes e ações interrompidas” (“A
experiência metropolitana no Estado de São Paulo”. In: Retratos
Metropolitanos. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2002, p. 91).

Podem-se, por meio do projeto de lei em análise, superar problemas
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decorrentes da implementação do pacto federativo de 1988,
alcançando-se ganhos de escala, responsabilização por políticas
públicas essenciais, e gestão pública controlada e dotada de recursos
humanos qualificados, desafios acentuados por Marta Arretche (“Mitos
da Descentralização: Maior Democracia e Eficiência nas Políticas
Públicas?”. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v.
11, n. 31, p. 44-66, 1996).

No campo especificamente tratado por esta Comissão, é larga a
área abrangida pelo projeto de lei. Sua aplicação só é inviável na
previdência social, por força de sua configuração constitucional e de
proibição expressa na Lei Federal n° 9.717, de 1998 .

Na assistência social, como o próprio autor da proposição ressalta, a
norma pretendida reveste-se de singular importância, pois reforça e
alonga o Sistema Único de Assistência Social, modelo de gestão
interfederativa de política pública que, em grande medida, poderá se
servir dos consórcios públicos como estratégia de gestão.

No setor trabalho, a formação de consórcios públicos pode incidir
tanto em políticas ativas sobre grupos sociais específicos,
habitualmente fragilizados no mercado de trabalho, entre os quais a
criança, a mulher e o jovem, quanto em programas de intermediação
de mão-de-obra, qualificação profissional, geração de emprego e
renda, e apoio à produção de dados sobre o mercado de trabalho,
constitutivos do sistema público de emprego (“A situação do trabalho
no Brasil”. São Paulo: Dieese, 2003).

Verifica-se, assim, que, no mérito, a proposição deve prosperar.
Apontem-se, contudo, determinadas modificações que se fazem
necessárias, as quais realizaremos por meio de emendas,
apresentadas na conclusão.

Consoante sugestão de emenda apresentada pelo Bloco
Parlamentar Social (PV-PPS-PSB-PSC), os consórcios devem receber
mais controles, especialmente no caso da gestão de políticas sociais.
Assim é que propomos que se adicione à redação aprovada em 1º
turno mecanismo adicional de controle interno, com a participação dos
conselhos de políticas públicas, tanto estaduais quanto municipais,
conforme o caso, na fiscalização da legalidade dos atos praticados
pelos consórcios.
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A exemplo do que já ocorre no plano das relações da União,
consoante o art. 39 do Decreto nº 6.017, de 2007, propomos, também,
emenda estabelecendo que, a partir de 2010, o Estado somente
celebrará convênio com consórcio estabelecido sob a forma definida
na lei que regerá a espécie.

Apresentamos, por fim, emenda visando à supressão do art. 13 do
projeto, que trata da regulamentação da matéria pelo Poder Executivo,
uma vez que a questão é inadequada do ponto de vista formal, pois
não cabe ao Legislativo ordenar ação dessa natureza ao Executivo,
que, de resto, já é obrigado ao cumprimento das leis e à sua
regulamentação, se necessária, por força do previsto no art. 84, IV, da
Constituição da República.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação, no 2º turno, do

Projeto de Lei nº 116/2007 com as Emendas nºs 1 a 3, que
apresentamos a seguir.

EMENDA Nº 1
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... – O controle dos consórcios públicos compreenderá a

fiscalização da organização e do funcionamento da entidade, da
legalidade dos atos administrativos de natureza financeira e
orçamentária, bem como a análise da aplicação de recursos, e será
exercido:

I – pelos conselhos municipais de cada área de atuação, da maioria
dos Municípios envolvidos, quando o consórcio público for constituído
somente por Municípios;

II – pelo conselho estadual e pelos conselhos municipais de cada
área de atuação, da maioria dos Municípios envolvidos, quando o
consórcio público for constituído pelo Estado e Municípios com
territórios nele contidos;

III – pelos conselhos estaduais de cada área de atuação dos
Estados envolvidos, quando o consórcio público for constituído por
mais de um Estado.”.

EMENDA Nº 2
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... – A partir de 1º de janeiro de 2010, o Estado somente
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celebrará convênios com consórcios públicos constituídos sob a forma
de associação pública ou que para essa forma tenham se convertido.”.

EMENDA Nº 3
Suprima-se o art. 13.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2008.
Rosângela Reis, Presidente e relatora - Domingos Sávio - Antônio

Carlos Arantes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 276/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 276/2007, de autoria do Deputad o João Leite,

que declara de utilidade pública a Associação para Evangelização,
Radiodifusão e Assistência Social Boas Novas, com sede no
Município de Igarapé, 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° 276/2007
Declara de utilidade pública a Associação Boas Novas, com sede no

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

Novas, com sede no Município de Igarapé.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.647/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.647/2008, de autoria da Deput ada Elisa Costa,
que declara de utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural de
Belo Oriente, com sede no Município de Belo Oriente, 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° 2.647/2008
Declara de utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural de

Belo Oriente, com sede no Município de Belo Oriente.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Fun dação Educativa e

Cultural de Belo Oriente, com sede no Município de Belo Oriente.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.649/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.649/2008, de autoria da Deput ada Elisa Costa,
que declara de utilidade pública a Associação Centro de Assistência
Social e Educacional Jonh F. Kennedy – Case –, com sede no
Município de Belo Oriente, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.649/2008
Declara de utilidade pública a Associação Centro de Assistência

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

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

Assistência Social e Educacional Jonh F. Kennedy – Case –, com
sede no Município de Belo Oriente.
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Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2008

ATAS
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA EM 21/10/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Doutor Viana - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Braulio Braz - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró
Marra - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Lafayette de Andrada -
Luiz Humberto Carneiro - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda -
Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h8min, 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 ordinária de amanhã, dia 22, às
14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada
foi publicada na edição anterior.).

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/10/2008
Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Rosângela Reis (substituindo o Deputado Délio Malheiros, por
indicação da Liderança do PV) e os Deputados Sargento Rodrigues 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
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reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e tratar de
assuntos de interesse da Comissão e comunica o recebimento dos
seguintes ofícios, publicados no “Diário do Legislativo” na data
mencionada entre parênteses: do Sr. Gustavo Botelho Neto,
Superintendente-Geral da Polícia Civil (3/10/2008); do Cel. PM Hélio
dos Santos Júnior, Comandante-Geral da PMMG (3/10/2008); da Sra.
Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão
(3/10/2008); e do Sr. Cássio Antônio Ferreira Soares, Chefe de
Gabinete da Secretaria de Estado de Defesa Social. O Presidente
acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o
relator citado a seguir: Projeto de Lei nº 2.765/2008, em turno único
(Deputado Délio Malheiros). 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 2.703/2008 (relator:
Deputado Délio Malheiros), que recebeu parecer pela aprovação.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do
Deputado Sargento Rodrigues (5), em que solicita seja formulado voto
de congratulações com os policiais militares que menciona, pela
atuação que culminou na prisão de um casal suspeito de tráfico de
drogas, no bairro Eldorado, em Contagem; com os policiais civis que
menciona, pela atuação que culminou na apreensão de 50kg de
“crack”, em Belo Vale; com os policiais militares que menciona, pela
atuação que culminou na prisão de 2 pessoas e na apreensão de
15kg de pasta base de cocaína, em Governador Valadares; e seja
formulada manifestação de aplauso ao Sargento PM Alisson
Eustáquio Gonçalves, pela dissertação "Geografia dos furtos de
veículos em BH", aprovada no programa de pós-graduação em
geografia e tratamento da informação espacial da PUC Minas; em que
solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a
alteração no instituto da deserção, inserida pela Lei Complementar nº
95, de 17/1/2007, no art. 240-A da Lei nº 5.301, de 16/10/69, que
atribui ao agente o cometimento de ato atentatório à honra pessoal e
ao decoro da classe, bem como as implicações processuais dessa
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alteração. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/10/2008
Às 16h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ademir Lucas, André Quintão, 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 apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr. Nelson
Missias de Morais, Presidente da Associação dos Magistrados dos
Mineiros - Amagis -, publicado no “Diário do Legislativo” em
10/10/2008. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 2.706/2008, no 1º turno (Deputado Domingos
Sávio) e 2.734/2008, em turno único (Deputado Ivair Nogueira).
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 2.734/2008 (relator: Deputado Ivair Nogueira), que
recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.916, 2.921,
2.930, 2.931 e 2.932/2008. 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, 21 de outubro de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco - Ivair Nogueira -
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Domingos Sávio - André Quintão.

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

2.335/2008
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Agostinho Patrús Filho, o projeto de lei em

epígrafe visa declarar de utilidade pública a Associação de Moradores
do Bairro Chácara das Rosas – Ambachar –, com sede no Município
de Conceição do Rio Verde.

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 2.335/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Moradores do Bairro Chácara das Rosas, com sede
no Município de Conceição do Rio Verde, que reúne os moradores
dessa localidade e adjacências com o objetivo de lutar pela melhoria
de sua condição de vida.

Promove outras iniciativas de relevância, como, por exemplo,
atividades sociais, culturais e desportivas, assiste as pessoas
carentes, intercedendo junto aos órgãos oficiais, e promove o
embelezamento da região, a harmonia e o bom relacionamento entre
seus associados.

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 2.335/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.760/2008
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública o Centro Social Mali Martin –
CSMM –, com sede no Município de Itamarandiba.

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 2.760/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública o Centro Social Mali Martin, com sede no Município de
Itamarandiba, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 2006, que
tem por finalidade congregar as pessoas dessa 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 à inclusão digital e à geração
de renda por meio da promoção de cursos profissionalizantes.

Diante da relevância de seu trabalho, é oportuno e meritório
conceder-lhe o título declaratório de utilidade pública.

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

2.760/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.762/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Proprietários da
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Ibituruna – Aspi –, com sede no Município de Governador Valadares.
Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.762/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Proprietários da Ibituruna, com sede no Município
de Governador Valadares, que tem como finalidade precípua
coordenar os movimentos sociais para melhorar a qualidade de vida
da população local. Dessa maneira, busca solucionar as suas
pendências mais importantes relacionadas com saúde, saneamento
básico, habitação, lazer, cultura, educação e preservação do meio
ambiente.

No contexto social, assiste e ampara a criança, o jovem, o idoso e
pessoas portadoras de deficiência. Além do mais, representa a
comunidade junto a órgãos públicos e entidades privadas, fazendo
reivindicações diversas.

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 2.762/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.764/2008

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 entidade Jovens com uma
Missão – Jocum –, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou.
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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 2.764/2008 tem por escopo seja declarada de

utilidade pública a entidade Jovens com uma Missão, com sede no
Município de Belo Horizonte, entidade civil sem fins lucrativos,
fundada em 2003, que tem por finalidade a integração social e a
melhoria da qualidade de vida de toda a comunidade, pelo
desenvolvimento de ações nos campos de assistência social, saúde,
educação, cultura e lazer.

A documentação anexada ao processo demonstra que essa
instituição implementa atividades diversas, sempre com o intuito de
promover a 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.

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
declaratório de utilidade pública.

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

2.764/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.770/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Associação Desenvolvimento
Comunitário Princesa Isabel da Comunidade de Lucas, com sede no
Município de Serro.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.770/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Desenvolvimento Comunitário Princesa Isabel da
Comunidade de Lucas, com sede no Município de Serro, que possui
como finalidade precípua coordenar os movimentos sociais dos
moradores 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 pacientes 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.

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 2.770/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.164/ 2008
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 2.164/2008

“altera a Lei n° 13.663, de 18/7/2000, que dispõe s obre a Companhia
de Saneamento de Minas Gerais – Copasa-MG”.

A proposição foi distribuída preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo
n° 1, que apresentou.
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Posteriormente, o projeto foi encaminhado à Comissão de
Administração Pública, que opinou por sua aprovação na forma do
citado substitutivo.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre o projeto, nos
lindes de sua competência, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição sob comento objetiva alterar a Lei n° 13.663, de

18/7/2000, que dispõe sobre a Copasa-MG. Consoante a Mensagem
n° 174/2008, do Governador do Estado, as medidas pr evistas no
projeto fazem parte de um contexto que reclama providências
inadiáveis que atendam à magnitude do interesse público de que se
reveste, facilitando o trabalho da Copasa, no que se refere ao
saneamento básico em todo o Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça salientou em seu parecer que
o diploma legal a ser modificado é a Lei n° 6.084, de 1973, já que a
Lei n° 13.663, de 2000, apenas modifica a primeira.  Essa Comissão
frisou que a proposição sob comento pretende realizar alterações de
pequena monta na lei regente da Copasa-MG, entre as quais destaca-
se a possibilidade de a Companhia “utilizar recursos e pessoal
próprios ou de terceiros”, o que merece ser considerado com cautela,
porquanto é vedado pela legislação trabalhista contratar empresa que
faça a intermediação da mão-de-obra.

Ainda nesse parecer, ressaltou-se que, consoante a Lei Federal n°
8.666, de 21/6/93, que dispõe sobre licitação e contratos
administrativos, não há proibição de que a Copasa-MG contrate outras
empresas para a realização de serviços específicos necessários à
adequada realização do objeto de seus contratos com os Municípios
ou outros contratantes. Também a Lei Federal n° 8.9 87, de 13/2/95,
que dispõe sobre a concessão de serviços públicos, não veda a
subcontratação, pela concessionária, de partes da obra, serviço ou
fornecimento.

Outra alteração destacada por essa Comissão é a que possibilita
que a Copasa-MG participe minoritariamente de outras empresas com
objetivos sociais semelhantes ou correlatos, mediante a aprovação de
seu Conselho de Administração, para a qual não foi verificado óbice
de natureza jurídica. Todavia, não pode a Companhia exercer suas
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atividades por meio de empresas da qual venha a participar –
notadamente em caráter minoritário –, sob pena de fraude à licitação.

Objetivando a corrigir as distorções apontadas, essa Comissão
apresentou o Substitutivo n° 1, com o qual concorda mos.

A Comissão de Administração Pública, por sua vez, ratificou o
parecer da Comissão de Justiça e atestou que a Copasa-MG é um
patrimônio material e imaterial do povo mineiro, principalmente pelo
conhecimento acumulado por seus profissionais durante décadas de
serviços prestados à população mineira.

Essa Comissão frisou que a natureza do serviço realizado pela
Companhia requer uma organização capaz de contornar com
presteza, por exemplo, os problemas decorrentes do período de
chuvas e do rompimento de uma rede de água ou de esgoto sanitário.

Em audiência pública realizada por esta Comissão, a proposição foi
amplamente analisada, e os conflitos de interesse foram sanados no
Substitutivo nº 1, que adequou o projeto à melhor técnica legislativa.

No que tange ao aspecto financeiro-orçamentário, o projeto, na
forma desse substitutivo, não acarreta nenhum impacto ao erário,
devendo ser ressaltado, ao contrário, que, ao autorizar que a Copasa-
MG participe de outras empresas, torna possível a ampliação de sua
autonomia financeira, trazendo divisas para Minas Gerais, bem como
protegendo o patrimônio e o serviço públicos.

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

n° 2.164/2008 na forma do Substitutivo n° 1, aprese ntado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Agostinho Patrús Filho

- Elisa Costa - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.324/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
epígrafe tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Santa Rita de Caldas o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
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Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou.

Agora, vem a matéria a este órgão colegiado a fim de receber
parecer quanto a sua possível repercussão financeira, conforme
dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.324/2008 tem como finalidade autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita de Caldas imóvel
constituído de área de 747,50m², situado na localidade de Rio Claro,
nesse Município.

Cabe ressaltar que o parágrafo único do art. 1º da proposição
determina que a área será destinada à construção de moradias para
pessoas carentes, em benefício do segmento menos favorecido
daquela comunidade. Ainda para proteger o interesse da coletividade,
o art. 2º prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no
prazo de cinco anos, contados do registro da escritura pública de
doação, não for utilizado com a finalidade estabelecida.

A autorização legislativa para a alienação de bem público 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.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem como finalidade corrigir os dados
cadastrais do imóvel. Entretanto, na matrícula indicada, foram
unificadas duas áreas doadas por particulares ao Estado, totalizando
2.047,50m².

Posteriormente, a Lei nº 15.693, de 2006, autorizou a doação de
1.300m² ao Município de Santa Rita de Caldas, mas tal alienação não
foi efetivada. Em decorrência disso, apresentamos o Substitutivo nº 1,
ao final deste parecer, o qual autoriza a doação da área total do
imóvel e revoga a referida lei.

Desta forma, o projeto de lei em análise atende aos preceitos legais
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que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, não
acarreta despesas para o erário e não tem repercussão na Lei
Orçamentária.

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

2.324/2008 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a
seguir, e pela rejeição da Emenda nº 1, de autoria da Comissão de
Constituição e Justiça.

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

Caldas o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Santa Rita de Caldas o imóvel constituído por uma área de terreno de
2.047,50m² (dois mil e quarenta e sete vírgula cinqüenta metros
quadrados), situado na Praça Onofre Cassemiro de Carvalho, nesse
Município, registrado sob o nº 3.486, à ficha 1 do Livro 2 no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita de Caldas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à construção de moradias para pessoas carentes.

Art. 2º - O imóvel objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao
patrimônio do Estado caso não seja, no prazo de cinco anos contados
do registro da escritura pública de doação, utilizado com a finalidade
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Fica revogada a Lei nº 15.693, de 21 de julho de 2005.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2008.
Jayro Lessa, Presidente, Lafayette de Andrada, relator - Agostinho

Patrús Filho - Antônio Júlio - Elisa Costa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.561/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Patrús Filho, o projeto de lei em
epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Desterro de Entre-Rios o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/6/2008 e
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encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que perdeu o
prazo para o exame dos aspectos preliminares de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Agora, vem a matéria a esta Comissão a fim de receber parecer
quanto a sua possível repercussão financeira, conforme dispõe o art.
188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.561/2008 tem como finalidade conferir

autorização legislativa para que o Poder Executivo doe ao Município
de Desterro de Entre-Rios imóvel constituído de área de 3.376,20m²,
situado na Rua Treze de Maio, no Distrito de Pereirinhas, nesse
Município, registrado sob o nº 6.442, a fls. 268 do Livro 3-I, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Entre-Rios de Minas.

A alienação de patrimônio público deve estar fundamentada no
interesse público; assim, o parágrafo único do art. 1º do projeto prevê
que o imóvel destina-se à construção de quadra poliesportiva e de
escola municipal, para atender à demanda de educação, esporte e
lazer da comunidade do Distrito de Pereirinhas.

Ademais, o art. 2º da proposição determina que o imóvel reverterá
ao patrimônio do Estado se, no prazo de três anos, contados da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
finalidade prevista.

De acordo com o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, a movimentação dos valores
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
com autorização legislativa, que está sendo formalizada por meio do
projeto de lei em análise.

Cabe ressaltar que o registro do imóvel anexado à proposição trata
da transcrição da doação do imóvel ao Estado por particular, em 1981,
para a construção de uma escola rural. Nesse documento, o imóvel é
constituído por área de 10.000m². Segundo informações do autor,
constantes no art. 1º do projeto de lei em análise, a autorização é para
a doação de 3.376,20m², por ser esta a área remanescente de doação
anteriormente realizada.
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Ainda assim, para não gerar dúvidas junto ao cartório, sugerimos
que seja anexado ao projeto, antes de sua transformação em norma
legal, memorial descritivo da área de 3.376,20m² que se pretende
doar, para que sejam evitados problemas na transcrição do imóvel.

Embora o projeto de lei em análise atenda aos preceitos legais que
regem a transferência de domínio de bens públicos, não acarrete
despesas para o erário e não tenha repercussão na Lei Orçamentária,
apresentamos o Substitutivo nº 1, ao final deste parecer, com o
objetivo de adequar o texto da proposição à técnica legislativa.

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

2.561/2008 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Desterro de
Entre-Rios o imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Desterro de Entre-Rios o imóvel com área de 3.376,20m² (três mil
trezentos e setenta e seis vírgula vinte metros quadrados), situado na
Rua Treze de Maio, no Distrito de Pereirinhas, nesse Município,
registrado sob o nº 6.442, a fls. 268 do Livro 3-I, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Entre-Rios de Minas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à construção de escola municipal e quadra poliesportiva.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Agostinho

Patrús Filho - Antônio Júlio - Elisa Costa - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.670/2008

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em
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epígrafe dispõe sobre a prevenção e o combate a incêndio e pânico
em unidades prisionais e socioeducativas no âmbito do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/8/2008, a proposição foi
analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

O projeto vem agora a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XV, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame objetiva estabelecer, expressamente, a

obrigatoriedade da adoção de medidas de prevenção e combate a
incêndio e pânico nas unidades prisionais e socioeducativas do
Estado.

Analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto
recebeu parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo nº 1, por ela apresentado.

A matéria é, sem dúvida, pertinente ao âmbito da segurança pública,
cujo objetivo, visto genericamente, é assegurar qualidade ou condição
para que pessoas ou bens materiais sejam resguardados de perigos
que possam comprometer a integridade física ou moral, em se
tratando das pessoas, ou tão-somente física, no caso de bens
materiais. A meta é resguardar de perigos e incertezas a vida
humana, esta sempre em primeiro lugar, e, num plano secundário, o
patrimônio público, prevenindo-se quaisquer danos a ele.

É oportuno salientar que o parlamentar estadual encontra respaldo
para legislar sobre segurança pública, haja vista a reserva de
competência estabelecida para os Estados membros no § 1º do art. 25
da Carta Magna.

Além disso, é objetivo prioritário do Estado a criação de condições
para a segurança e a ordem públicas, conforme dispõe o inciso V do
art. 2º da Carta Política mineira. Neste passo, também merece
destaque o inciso VI do art. 10 da Constituição Estadual, que
determina a competência material do Estado para manter e preservar
a segurança e a ordem públicas e a incolumidade da pessoa e do
patrimônio.
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Pelo que já foi dito, fica evidente o mérito da proposta. Releva
salientar ainda que, quanto à oportunidade e à conveniência do tema
objeto da proposição, o momento é particularmente adequado, haja
vista a insegurança que vem sendo constatada nas unidades
prisionais e socioeducativas do Estado, onde é crescente a ocorrência
dos sinistros de que trata o projeto, questão que vem sendo
amplamente divulgada pelos meios de comunicação. Nesses casos, o
prejuízo é de vidas humanas, cuja perda é sempre de valor
imensurável, independentemente de qualquer juízo de valor que se
possa fazer.

Trata-se, como vemos, de proposição meritória, porque possibilita o
oferecimento de mais um instrumento legal de caráter preventivo,
voltado para a proteção das comunidades das unidades prisionais e
socioeducativas, que incluem homens, mulheres e adolescentes que
cumprem pena ou medida socioeducativa nesses estabelecimentos,
além dos membros das Polícias Civil e Militar e dos Agentes
Penitenciários, responsáveis pela guarda de presos e pela garantia da
segurança da comunidade local.

Como se pode ver, à luz dos argumentos apresentados, a
proposição se reveste de caráter justo e razoável e de relevância
inquestionável.

Todavia, a Comissão técnico-jurídica desta Casa não cogitou a
possibilidade de manter, no Substitutivo nº 1, questões focalizadas no
projeto original e que consideramos extremamente relevantes. Diante
desse fato, apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo nº 2,
que busca resgatar essas questões e conferir maior razoabilidade e
concretude ao trato da matéria objeto da proposição em estudo.

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

2.670/2008 na forma do Substitutivo nº 2, que apresentamos a seguir,
e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2
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.
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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 edificações ou espaços

destinados a uso coletivo, para os fins desta lei, os edifícios ou
espaços comerciais, industriais ou de prestação de serviço e os
prédios de apartamentos residenciais, bem como as edificações e os
espaços pertencentes ao Estado.”.

Art. 2º – Ficam acrescentados ao art. 2º da Lei nº 14.130, de 2001,
os seguintes §§ 2º a 4º, passando o parágrafo único a § 1º:

“Art. 2º – (...)
§ 2º – As unidades prisionais e socioeducativas terão prioridade na

implementação das ações previstas neste artigo, devendo ser
observado o seguinte cronograma:

I – encaminhamento para análise e aprovação do Corpo de
Bombeiros Militar do projeto do sistema contra incêndio e pânico a ser
implantado em cada uma das unidades prisionais e socioeducativas
do Estado, no prazo de seis meses contados da data da publicação
desta lei;

II – instalação dos instrumentos preventivos especificados em norma
técnica regulamentar em todas as unidades prisionais e
socioeducativas do Estado, no prazo de um ano a contar do final do
período estipulado no inciso I deste parágrafo.

§ 3º – Será realizada vistoria anual dos instrumentos a que se refere
o § 2º deste artigo para aferir a manutenção de suas características
técnicas de prevenção e o atendimento das exigências legais e
regulamentares.

§ 4º – A inobservância do disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo sujeita
o Diretor ou o responsável pela unidade prisional ou pela unidade
socioeducativa às sanções administrativas previstas nos respectivos
Estatutos.”.

Art. 3º – Fica acrescentado ao art. 5º da Lei nº 14.130, de 2001, o
seguinte parágrafo único:

“Art. 5º – (...)
Parágrafo único – Em se tratando de unidade prisional ou
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socioeducativa, o laudo a que se refere o “caput” será afixado na sede
da instituição, em local a que o público externo tenha fácil acesso.”.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 21 de outubro de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros, relator -

Adalclever Lopes.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.684/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Patrús Filho, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a isenção de ICMS na importação de máquinas,
equipamentos, partes e acessórios destinados a empresa de
radiodifusão e dá outras providências.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
matéria na forma do Substitutivo n° 1, que apresent ou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
lindes de sua competência, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição sob comento objetiva conceder isenção de ICMS nas

operações relativas a importação de máquinas, equipamentos, partes
e acessórios destinados a empresa de radiodifusão sonora e de sons
e imagens de recepção livre e gratuita, para aquisição de conversor,
“software” e demais equipamentos necessários para implantação do
sistema de televisão digital.

A Comissão de Constituição e Justiça ressaltou em seu parecer que
a Constituição Federal, enquanto não for editada lei complementar
específica, remete a regulamentação do ICMS à Lei Complementar
Federal n° 24, de 1975. De acordo com essa lei comp lementar,
qualquer isenção do ICMS depende de prévia celebração de convênio
no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz –, a
fim de evitar ou diminuir os efeitos de eventual guerra fiscal entre as
unidades da Federação.

No caso em análise, o Confaz, por meio do Convênio ICMS n° 10,
de março de 2007, autorizou os Estados e o Distrito Federal a isentar
do ICMS as operações de importação de máquinas, equipamentos,
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aparelhos e instrumentos enumerados em seu anexo, bem como das
respectivas partes, peças e acessórios, desde que tais produtos sejam
desonerados de tributos de competência da União, quais sejam o
Imposto de Importação, as contribuições para o PIS-Pasep e a Cofins,
e comprovadamente não haja produto similar produzido no País.

Posteriormente, o Convênio ICMS n° 68, de julho de 2007, também
mencionado no projeto original, veio alterar a redação de vários itens
do citado anexo.

O objetivo da isenção autorizada pelo Confaz e pretendida pelo
autor é tornar mais célere a implantação da televisão digital no
Estado, beneficiando, em última análise, toda a população, que
passaria a ter à sua disposição a última tecnologia em termos de
televisão, a qual proporciona excelente qualidade de imagem e amplia
sobremaneira a possibilidade de interatividade com o telespectador.

Com efeito, conquanto esteja resguardada a proteção à indústria
nacional, não se pode, no mundo atual, em que a tecnologia evolui em
progressão geométrica, esperar até que sejam fabricados aqui tais
equipamentos, devendo mesmo ser incentivada a sua importação,
para que não percamos o trem da história no que diz respeito à
evolução tecnológica.

Com o objetivo de aprimorar a proposta original, a Comissão de
Justiça apresentou o Substitutivo n° 1, a partir de  sugestão do próprio
autor, com o qual concordamos. Esse substitutivo, em vez de
conceder a isenção, o que, tecnicamente, deveria ser feito por meio
de alteração na Lei n° 6.763, de 1975, que consolid a a legislação
tributária do Estado, houve por bem tão-somente autorizar o Executivo
a concedê-la, nos exatos termos do citado Convênio ICMS n° 10, de
2007.

Vale ressaltar que o Estado de Minas Gerais editou o Decreto nº
44.573, de 23/7/2007, alterando o Decreto nº 43.080, de 13/12/2002,
que aprovou o Regulamento do ICMS – RICMS –, incluindo em seu
Anexo I, Parte I, que contém as isenções, o item 158, com a seguinte
redação:

* - A tabela referente às Isenções, Parte 1, das Hipóteses de
Isenção (a que se refere o artigo 6º do Regulamento) foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 23.10.2008.
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Isso porque os Estados e o Distrito Federal, com base no art. 4º da
Lei Complementar Federal nº 24, de 1975, transcrito a seguir,
interpretam que a isenção, devidamente autorizada pelo Confaz, será
concedida por meio de simples decreto:

“Art. 4º - Dentro do prazo de 15 dias contados da publicação dos
convênios no ‘Diário Oficial da União’, e independentemente de
qualquer outra comunicação, o Poder Executivo de cada Unidade da
Federação publicará decreto ratificando ou não os convênios
celebrados, considerando-se ratificação tácita dos convênios a falta de
manifestação no prazo assinalado nesse artigo.”.

Entretanto, o Código Tributário Nacional – CTN –, em seu art. 176,
determina que a isenção deverá ser concedida por meio de lei que
especifique as condições e os requisitos exigidos para sua concessão,
os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de duração.

Assim, existe uma divergência de interpretação no que se refere à
forma de concessão da isenção em nosso ordenamento jurídico. Este
relator entende que o prazo de 15 dias para a ratificação ou não dos
convênios não é suficiente para a apresentação, discussão,
aprovação e sanção de lei; a concessão por meio de decreto é, assim,
a única possível em prazo tão reduzido.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, não há óbice à
aprovação da matéria na forma do citado substitutivo, já que se trata,
como dito acima, de simples autorização, que não impede a
concessão do benefício diretamente pelo Poder Executivo, como foi
feito por meio de decreto acima citado, em vigor desde 31/7/2007.

A aprovação da proposição em análise ratifica posição adotada por
meio desse decreto e sana a inexistência de lei autorizando a
concessão do benefício, conforme determina o CTN.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.684/2008, no 1° turno, na forma do Substitutivo n ° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Agostinho

Patrús Filho - Antônio Júlio - Elisa Costa - Sebastião Helvécio.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2008

ATAS
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA EM 22/10/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem a Deputada e os Deputados:
Doutor Viana - Adalclever Lopes - André Quintão - Carlin Moura -

Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Elisa Costa -
Getúlio Neiva - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada -
Padre João - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado.

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 ordinária de amanhã, dia 23, às
14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada
foi publicada na edição anterior.).

ATA DA 51ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/10/2008

Presidência do Deputado Fábio Avelar
Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da reunião

- Composição da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Domingos Sávio - Exibição de vídeo
- Palavras do Sr. José Soares Júnior - Entrega de placa - Palavras do
Reitor Antônio Nazareno Guimarães Mendes - Apresentação musical -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e a Deputada:
Tiago Ulisses - Antônio Carlos Arantes - Domingos Sávio - Fábio

Avelar - Gláucia Brandão - Sebastião Costa.
Abertura
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O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - 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 das atas das duas reuniões
anteriores.

Atas
- O Deputado Tiago Ulisses, 2º-Secretário, procede à leitura das

atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Universidade
Federal de Lavras - Ufla - pelos 100 anos de sua fundação.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr.

Professor Antônio Nazareno Guimarães Mendes, Reitor da
Universidade Federal de Lavras - Ufla -; a Exma. Sra. Jussara
Menicucci de Oliveira, Prefeita Municipal de Lavras; os Exmos. Srs.
Vereador Evandro Lacerda, Presidente da Câmara Municipal de
Lavras; Gustavo de Castro Magalhães, Chefe de Gabinete do Vice-
Governador do Estado, Antônio Augusto Anastasia; e Humberto
Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas -
IEF -; a Exma. Sra. Deputada Gláucia Brandão, co-autora do
requerimento que deu origem a esta homenagem; e o Exmo. Sr.
Deputado Domingos Sávio, co-autor do requerimento que deu origem
a esta homenagem.

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

Silas Costa Pereira, ex-Reitor da Ufla, e Helder Guimarães,
Coordenador de Relações Internacionais da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico; e, atendendo a especial solicitação do
Deputado Domingos Sávio, gostaríamos de destacar a presença nesta
solenidade do Exmo. Sr. Ranieri Spuri, quem primeiro sugeriu ao
Deputado a realização desta homenagem.

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.
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- Procede-se à execução do Hino Nacional.
O locutor - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio,

representando os demais co-autores do requerimento que deu origem
a esta homenagem, Deputada Gláucia Brandão e Deputado Fábio
Avelar, que também preside esta reunião.

Palavras do Deputado Domingos Sávio
Exmo. Sr. Presidente desta reunião, Deputado Fábio Avelar, aqui

representando o Presidente da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho; Prof. Antônio Nazareno
Guimarães Mendes, Magnífico Reitor da Ufla; Exma. Sr. Jussara
Menicucci de Oliveira, Prefeita de Lavras e minha colega de partido;
Evandro Lacerda, Vereador Presidente da Câmara Municipal de
Lavras; Gustavo de Castro Magalhães, Chefe de Gabinete do Vice-
Governador do Estado, Prof. Antônio Augusto Anastasia; Humberto
Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral do IEF, grande parceiro da Ufla e
grande amigo desta Casa; prezada amiga e brilhante Deputada desta
Casa, Gláucia Brandão, co-autora desta homenagem, com quem
tenho a honra de partilhar esta iniciativa, ao lado do Deputado Fábio
Avelar e com o apoio dos demais pares, que saúdo, de modo
especial, na pessoa do Deputado Antônio Carlos Arantes; professores
da nossa Ufla, servidores, ex-alunos, enfim, todos os que nos
acompanham nesta reunião solene aqui na Casa do povo mineiro ou
que nos acompanham pela TV Assembléia em todo o território
mineiro. É uma honra, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Magnífico
Reitor, poder fazer este registro histórico e dar, em nome do povo
mineiro, o testemunho de sua gratidão - e, por que não dizer, a
gratidão do povo brasileiro - a essa universidade, orgulho de todos
nós. Ela hoje é, sem dúvida, uma das maiores e melhores do mundo
e, sem exageros, dentro das atividades das ciências agrárias,
destaque em todo o Brasil e na América Latina. Essa universidade
escreveu e escreve uma história fundada nos mais elevados pilares
das vocações humanas; surgiu sob o lema do Instituto Gammon,
dedicado à glória de Deus e ao progresso humano, valores
fundamentais a nortear o desenvolvimento da humanidade e o
crescimento do ser humano na busca do conhecimento, sempre tendo
como referência, como noção clara de suas limitações, o louvor e
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amor a Deus. Fundamentada nesses pilares, não poderia ser outra a
história senão a de um século de sucesso. Essa história poderia muito
bem ser ilustrada por números os mais diversos, mas talvez, de forma
bastante clara e objetiva, possamos registrar a forma fantástica como
hoje se apresenta como um dos câmpus mais bem estruturado do
País, tendo como cenário uma das mais belas e promissoras cidades
de Minas e do Brasil. Ela está escrevendo uma história para a
humanidade e escrevendo uma história belíssima com o povo de
Lavras. Certamente, todos os cidadãos dessa bela cidade, ou todos
nós que tanto a estimamos, sabemos reconhecer na sua diversidade e
no seu potencial grandes valores.

É inequívoco que sua história tem um divisor de águas: antes e
depois da Escola de Agricultura de Lavras, em 1908, posteriormente a
Escola Superior de Agricultura de Lavras - Esal -, e, hoje, a nossa
Ufla. Esse divisor de águas nos permite contar uma história belíssima
para o desenvolvimento do ser humano, do conhecimento, e de uma
cidade promissora que se organiza tendo o privilégio de sediar uma
grande universidade.

Lavras é hoje, Prefeita, Sr. Presidente da Câmara, motivo de orgulho
para todos os mineiros. Encanta-nos com sua diversidade econômica,
com a cultura de sua gente, com seu crescimento já planejado,
mostrando-se uma metrópole não só capaz de resolver seus
problemas, mas também de atender a toda uma macrorregião. E não
há dúvida de que fez diferença a presença dessa universidade - e não
apenas de mais uma universidade -, calcada em pilares como esses
que nortearam, desde seu nascedouro, sua vocação.

A fé em Deus e a vocação para o desenvolvimento da humanidade,
sem dúvida, fazem com que esse casamento perfeito se harmonize.
Os números bem ilustram essa realidade. É uma cidade dentro de
outra, um câmpus universitário ou uma cidade universitária com uma
população em torno de 12 ou 13 mil pessoas por dia fazendo a
dinâmica da sua vida, uma instituição com mais de 13 mil alunos,
entre graduação, pós-graduação, ensino à distância, com toda a
diversidade do conhecimento humano ali produzida, com 15 cursos de
graduação e dezenas de doutorados e mestrados. Ela é, acima de
tudo, uma instituição com qualidade, competência, compromisso, ética
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e desenvolvimento para o País. Além disso, com credibilidade, que se
pode ler nos números significativos de uma cidade dentro da outra,
nos números a fazer inveja à Prefeita Jussara. A entidade tem um
orçamento de mais de R$150.000.000,00, que poucas cidades
mineiras possuem, investidos no saber, no conhecimento, na
pesquisa, no ser humano e na produção; mas, acima de tudo, na
transformação, na busca de uma qualidade de vida melhor. Isso só
podia acontecer em Lavras, berço da maior e melhor universidade de
ciências agrárias; lavras, onde se lavra, onde se buscam e se tiram da
terra as riquezas para o sustento, para o desenvolvimento da
humanidade. Ali tinha de haver a principal e a melhor de todas as
sementes: o saber. A Ufla é hoje, sem dúvida, essa árvore frondosa
da semente do saber, que veio desse solo abençoado.

Portanto, Magnífico Reitor, professores, funcionários, alunos e ex-
alunos, grande comunidade universitária que hoje se espalha por todo
o Brasil, registra-se, com essa reunião solene, um marco histórico:
100 anos de uma jovem e pujante universidade. O privilégio de
recebê-los aqui nesta Capital mineira é desta Casa do povo, para
dizer que a nós, mineiros, não nos constrange dizer que Lavras, com
a nossa Ufla, é a capital do saber e do conhecimento. Minas, como já
dizia Guimarães Rosa, o nosso poeta maior, são muitas, e Lavras é
uma delas: é Minas, de uma forma especial, levada com altivez e
competência para todo o mundo.

Termino as minhas palavras dizendo, Sr. Presidente, que não tenho
dúvida de que investir no conhecimento e fazê-lo com fundamentados
pilares, bem calcados em nossos princípios cristãos, como quiseram
os precursores da Ufla, é o maior investimento que se pode propor
para o presente e para o futuro. Felizmente, vivemos tempos em que
esse sentimento está presente nas ações do governo de Minas. Que o
digam os significativos números dos orçamentos da Fapemig, tão bem
aquinhoados por nosso Governador Aécio Neves, com um carinho
especial do Prof. Anastasia, fazendo com que a Secretaria de
Ciências e Tecnologia volte a ter um orçamento expressivo, um
investimento saudável na pesquisa, no desenvolvimento de novas
tecnologias, sendo, aliás, parceira da Ufla, lá tendo implantado
recentemente o Centro de Excelência da Cafeicultura, primeiro centro
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dessa natureza no mundo, para orgulho de todos os mineiros e
brasileiros. Que tempos como esse perdurem, para que um século
não nos pareça nunca uma eternidade, mas alguns anos bem vividos,
a nos encorajar. Que Lavras seja palco, cenário de outros tantos
séculos de investimento no saber e no ser humano. Parabéns à Ufla e
ao povo mineiro. Muito obrigado.

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

institucional sobre a Ufla.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Sr. José Soares Júnior
Senhoras e senhores, Magnífico Reitor, professores, servidores,

Prefeita de Lavras, Presidente da Câmara, tenho a honra de poder,
deste parlatório, somar-me a esta reunião especial, neste nobre
espaço que me concede o Exmo Sr. Presidente, Deputado Fábio
Avelar, contando também com a aquiescência da Deputada Gláucia
Brandão e do Deputado Domingos Sávio, todos três autores do
requerimento que a suscitaram. Fiz essa solicitação por ser lavrense e
ter tido a gratificante oportunidade de estudar, ainda que por breve
período de tempo, na instituição que hoje é objeto desta justa
homenagem.

Venho neste ato, portanto, prestar minha homenagem àqueles que
entendo ser o que a Ufla tem de melhor, ou seja, o seu competente
corpo docente. Este é, com certeza, um dos principais pilares que
contribuem para elevá-la à condição em que se encontra, fazendo
com que seu nome ultrapasse as fronteiras de nosso país como um
cânone de excelência.

E, homenageando o corpo docente, gostaria de destacar a figura de
dois de seus ilustres representantes, aqueles que me falam mais de
perto. São eles os Profs. Tomás de Aquino, da Engenharia Agrícola, e
Edgar Alencar, da Administração Rural. São alguns exemplos de
profissionais que traduzem o verdadeiro espírito daquilo a que
chamamos de vocação. Profissionais que se desdobram no esforço
contínuo de tentar prover conforto às nossas demandas de aprendizes
que somos e, em assim sendo, transcendem os limites da relação
professor-aluno.
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A fim de justificar as razões de minha homenagem, citarei como
exemplo algumas breves passagens que ilustram a dedicação desses
seres humanos incomuns. Em abril de 1987, embalado por um ideal
de adolescente, trabalhava num experimento de minha autoria, que
naquela altura necessitava de uma intervenção mais técnica, por
assim dizer. Pois bem: sem ao menos saber quem eu era, em que
condições me encontrava e de que família vinha, o Prof. Tomás
recebeu-me num dia de sábado e, numa demonstração de
desprendimento, ocupou-se com a minha história por horas a fio,
esclarecendo dúvidas, levando-me, ainda, a conhecer os laboratórios
da escola e os projetos nos quais trabalhava. E fez ainda mais: doou-
me alguns livros de seu acervo pessoal. Mas digo aos senhores aqui
presentes que de nada adianta perguntar a ele sobre essa passagem.
Provavelmente ele não se recordará dela. Sei que aquele seu gesto,
uma das maiores demonstrações de grandeza e de generosidade que
recebi, raras nos dias de hoje, para ele não terá sido mais que algo
trivial, coisa pequena para a dimensão de sua grandeza.

E, como se não bastasse, alguns anos mais tarde, lá estava
novamente o Prof. Tomás a intervir, desta vez em favor de meu irmão,
que acabara de graduar-se em Engenharia Agrícola nessa escola. O
incansável Tomás se desdobrava para acompanhá-lo em viagens e
exposições agropecuárias, enfim, tudo o que fosse preciso para ajudá-
lo na árdua tarefa de conseguir seu sonhado primeiro emprego.

Outro que tenho a felicidade de homenagear é o Prof. Edgar
Alencar, que também é exemplo de dedicação e de boa-vontade, de
profissional vocacionado que extrapolou os limites da atividade de
professor. Seu apoio, seu amparo e seu estímulo foram
indispensáveis como elementos de suporte aos propósitos, desta vez
de minha irmã, que trilhou os caminhos da graduação e
posteriormente um mestrado, que mais tarde lhe abriram as portas de
um doutorado na conceituada escola do Reino Unido, a London
School of Economics - LSE.

Então, como se pode perceber, eu e toda a minha família temos
motivos de sobra para devotarmos eterna gratidão a esses dois
grandes exemplos de seres humanos, cuja dedicação tornou menos
árida nossa travessia.
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E, ao finalizar minhas palavras, gostaria de adicionar a figura do
incomum Prof. Nelsão a esta singela homenagem. Ele é dessas
pessoas raras que, entre outras coisas, parecem ter vindo ao mundo
para teimar: teimar contra a citação que diz que toda unanimidade é
burra. E digo isso simplesmente baseando-me numa estatística, para
falar a língua que ele entende como ninguém. Não existe, num
universo de dezenas de milhares de alunos que tiveram o privilégio de
passar pelas suas mãos, aquele que tenha sequer o menor
questionamento sobre sua capacidade, sua dedicação e sua
educação como evidências das virtudes que bem o descrevem.

Mas, além de sua vida dedicada à educação, o Prof. Nelsão nos
ofereceu também outra dádiva, que é Erika Werlang, sua filha. Tenho
orgulho de pertencer ao quadro funcional desta Assembléia
Legislativa, tendo como colega a competente Erika, que, por seus
méritos, exerce funções de grande relevância nesta Casa.

E, sendo assim, agradeço, mais uma vez, ao Sr. Presidente e às
demais autoridades a honra que me concederam de poder expressar
desta tribuna minha eterna gratidão aos queridos professores da Ufla.
A história da Ufla está tão misturada com a minha e a da minha família
que, ao apreciar a apresentação do Coral da Assembléia, lembrei-me
de que a minha mãe já integrou o coral da universidade. Muito
obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante, o Deputado Fábio Avelar, representando

o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Alberto Pinto
Coelho, fará entrega ao Prof. Antônio Nazareno Guimarães Mendes,
Reitor da Ufla, de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser
entregue traz os seguintes dizeres: “Fundada em 1908, a
Universidade Federal de Lavras - Ufla - é hoje uma das principais
instituições públicas de ensino superior do País e tem-se empenhado
não apenas na universalização do ensino, mas na alta qualidade da
formação profissional e cidadã de seus alunos. Ao completar seu
primeiro século de existência, a Ufla muito orgulha todos os mineiros,
fazendo jus à honrosa homenagem do Parlamento do Estado, que
reconhece e aplaude a grande importância dessa universidade para o
desenvolvimento de uma das áreas mais estratégicas para o
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crescimento do Brasil: as ciências agrárias”.
O Sr. Presidente - Gostaria de convidar o ilustre Deputado

Domingos Sávio e a ilustre Deputada Gláucia Brandão a me
acompanharem na entrega da justa placa.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Reitor Antônio Nazareno Guimarães Mendes

Senhoras e senhores, boa noite. Minha saudação especial ao Exmo.
Deputado Fábio Avelar, Presidente desta sessão solene, um dos
autores do requerimento, aqui representando o Deputado Alberto
Pinto Coelho, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais; Deputada Gláucia Brandão; Deputado Domingos Sávio;
Sra. Jussara Menicucci de Oliveira, Prefeita de Lavras, nossa
particular amiga e parceira na Ufla; Vereador Evandro Castanheira
Lacerda, Presidente da Câmara Municipal de Lavras, nosso particular
amigo Chapisco; Dr. Gustavo de Castro Magalhães, Chefe de
Gabinete do Vice-Governador Antonio Anastasia; Dr. Humberto
Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral do IEF, importante parceiro na
Ufla; Deputado Antônio Carlos Arantes, também do Sul de Minas e
parceiro principalmente em ações ligadas à cafeicultura; Prof. Silas
Costa Pereira, ex-Diretor, ex-Reitor da Ufla, último Diretor da Esal e
primeiro Reitor da Ufla, portanto dirigente que conquistou o “status” de
universidade para a nossa instituição, é uma honra tê-lo entre nós;
meu caro Vice-Reitor Prof. Fialho; Profa. Valéria, Chefe de Gabinete;
Pró-Reitores aqui presentes; Diretores; chefes de departamento;
coordenadores de cursos de graduação; coordenadores de programas
de pós-graduação; Presidentes e Diretores de nossas fundações de
apoio: Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural e Fundação
de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, parceira há mais de 30
anos; demais professores, técnicos administrativos, estudantes da
Ufla; ex-aluno aqui presente, Dr. Antônio Procópio, Diretor da Cemig,
é uma honra tê-lo entre nós; demais convidados, autoridades
presentes; minhas palavras são de agradecimento, agradecimento ao
povo mineiro, aqui representado pelos ilustres Deputados da ALMG,
pela distinta homenagem que presta à Ufla no ano em que se
comemora seu centenário de existência.

Nossa universidade foi fundada como Escola Agrícola de Lavras,
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nos idos de 1908, por missionários norte-americanos pertencentes à
Igreja Presbiteriana. Por 55 anos, até 1963, quando ocorreu sua
federalização, manteve esse vínculo direto com a Igreja Presbiteriana
do Brasil, junto ao Instituto Presbiteriano Gammon, instituição que, no
ano de 2008, completou 139 anos de dedicação à educação de
qualidade, em todos os níveis, em nosso país.

A Escola Agrícola de Lavras foi idealizada por Samuel Rhea
Gammon, então Diretor do Instituto Gammon, e teve como seu
primeiro diretor um jovem agrônomo americano, ousado e
empreendedor, de apenas 22 anos: Benjamim Harris Hunnicut. Mas
nossa universidade é fruto da generosa expressão da vontade de
muitos que, ao longo de sucessivas gerações, proveram a sociedade
de uma instituição gestora do conhecimento e da cultura entre nós.

Já na década de 20, quando o primeiro prédio foi construído, teve
início um arrojado programa de pesquisa, de experimentação
agropecuária e de transferência de modernas tecnologias aos
agricultores da região Sul de Minas Gerais. Foram introduzidas as
primeiras sementes híbridas de espécies de plantas, as primeiras
raças de animais domésticos, as primeiras máquinas agrícolas. Cabe
aqui abrir um parêntese: em Lavras foi introduzido o primeiro trator a
arar terras em Minas Gerais. Também foi realizada a primeira
exposição agropecuária de nosso Estado e divulgadas as primeiras
publicações técnicas, a exemplo da revista “O Agricultor”, primeira
revista de extensão rural, de que se tem conhecimento, publicada em
Minas Gerais. Iniciava-se, de fato, o processo de consolidação de uma
instituição dedicada à educação agrícola superior.

Em 1938, a instituição já se firmava como expressão regional e,
como que para afirmar sua vocação, passou a denominar-se Escola
Superior de Agricultura de Lavras, a nossa querida Esal, mantendo
essa denominação até o ano de 1994. Depois, vieram a grave crise no
final da década de 50 e o risco de encerramento de suas atividades
nos primeiros anos da década de 60, por absoluta falta de recursos
financeiros no Instituto Gammon. O governo de Minas não pôde
assumir a Esal, pois já financiava outra escola, a Escola Superior de
Agricultura de Viçosa - Esav -, que depois se transformou em
Universidade Rural do Estado de Minas Gerais - Uremg - e é, hoje, a
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nossa co-irmã UFV.
Felizmente, graças à resistência de bravos professores, funcionários

e estudantes - ao todo eram apenas 51 servidores e 93 alunos - e
ainda ao inegável apoio da comunidade de Lavras e região, a
federalização finalmente se deu em dezembro de 1963.

Cabe aqui um parêntese. Um engenheiro agrônomo e professor pela
Universidade Federal Rural de Pernambuco, o Dr. Eudes Leão Pinto,
felizmente ainda vivo, foi justamente homenageado pela nossa
Universidade ontem, na 48ª Reunião da Associação Brasileira de
Educação Agrícola Superior. Ele compareceu a Lavras para receber
uma homenagem da nossa instituição, pois o Dr. Eudes, em 1963,
como assessor do Ministro da Educação, não cumpriu a portaria de
fechamento de nossa instituição. Ao contrário, convenceu o Ministro a
incorporar a Universidade à rede federal de ensino agrícola, que
naquele ano migrava do Ministério da Agricultura para o Ministério da
Educação. O Dr. Eudes nos deu a honra de sua visita nesta semana.
Uma feliz coincidência, pois, nesta noite, o povo de Minas Gerais
homenageia nossa Universidade, e, ontem, homenageamos um
honrado pernambucano, que permitiu que a trajetória da Ufla, então
Esal, tivesse prosseguimento além dos 55 anos, idade que
completava em 1963.

A partir da federalização, um outro ritmo se impôs, o da produção do
conhecimento, da construção da instituição, da sua consolidação de
fato, agora num sistema público federal de educação superior. O Prof.
Alysson Paulinelli, ex-Secretário de Agricultura por três vezes em
Minas Gerais, Ministro da Agricultura e Deputado Federal constituinte,
doutor e professor emérito pela Ufla, teve importante participação à
época, quando assumiu a direção da Esal e impôs um novo ritmo de
desenvolvimento à instituição.

Já no final da década de 60 e principalmente a partir de meados dos
anos 70, deu-se a associação entre o ensino e a pesquisa, elemento
que diferencia a moderna instituição superior daquela que a
antecedeu. Foram criados novos cursos de graduação e os primeiros
programas de pós-graduação. Hoje, aos 100 anos de existência, a
Ufla conta com 360 professores, podendo chegar a 580 até 2012 com
o programa Reuni. São 15 cursos de graduação, com previsão de
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ofertar, no mínimo, 21 cursos até 2012, 19 mestrados e 17
doutorados; e chegaremos a 25 e 20, respectivamente. Somente nos
cursos já implantados são mais de 5 mil estudantes presenciais, e
serão mais de 9 mil em 2012. Tudo isso sem fazermos menção à
especialização, que prepara mais de 6 mil profissionais de todo o País
e também de outros países em mais de 70 cursos.

Na década de 90 a instituição consolidou-se como ambiente de
ensino, pesquisa e extensão, numa associação que, finalmente,
tornou-se parte do cotidiano de suas atividades, num tripé
indissociável, que foi então completado, e veio a emancipação ao
“status” de universidade, a sua transformação em Universidade
Federal de Lavras em dezembro de 1994. Na época, tínhamos na
Presidência da República o também mineiro Dr. Itamar Franco. E, a
partir daí, passamos a experimentar uma expansão ainda mais
extraordinária em todos os indicadores: mais cursos de graduação e
programas de pós-graduação foram criados, novos projetos e
programas de pesquisa e de extensão foram implementados. A Esal
formou, até 1994, em 86 anos de existência, cerca de 5.500
profissionais graduados, pouco mais de 50% de nossa história
centenária. A Ufla, em menos de 14 anos de existência, já se
aproxima dessa marca, com quase 50% dos egressos de graduação.
E na pós-graduação esses números são ainda mais animadores: ao
todo, são mais de 30 mil profissionais graduados, especializados e
pós-graduados nos 100 anos de existência da Esal-Ufla.

Em anos recentes, nossa universidade tornou-se mais plural e mais
eclética, com a oferta de cursos nas várias áreas do conhecimento,
mas não perdeu o foco das ciências agrárias e das questões ligadas
ao meio ambiente, reafirmando-se como referência nacional na
qualidade do ensino superior de graduação e como centro de
excelência em ciências agrárias, o que denominamos de agronegócio.
Com a oferta de novos cursos noturnos, passou a promover, de fato, a
verdadeira e necessária inclusão, em um projeto de grande alcance
social.

Creio que ninguém saberia calcular o que a nossa Universidade fez
e faz, o que já realizou por Lavras, pela região Sul de Minas, pelo
Estado de Minas Gerais e pelo Brasil, tanto para o incremento das
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riquezas materiais quanto para a produção de um bem ainda mais
precioso que se traduz em afirmação de identidades, riqueza moral e
valores. Nossas atividades de ensino, pesquisa e transferência de
tecnologia, não tenho dúvida, tornaram mais rica a nossa região e o
nosso Estado, contribuíram para desenvolvê-lo e para tornar a
sociedade regional mais justa e menos desigual.

As parcerias estabelecidas com os governos federal e estadual, com
instituições como a Epamig, a Emater, o IMA, a Secretaria de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o IEF, a Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais, a Fapemig,
com as nossas co-irmãs instituições públicas de ensino superior
mineiras - somos 12 federais e 2 estaduais -, com a bancada mineira
de parlamentares federais, com grandes empresas privadas e de
capital misto, como a Cemig, a Vale, a Valourec & Manesmmann e
muitas outras instaladas em Minas Gerais, resultaram em uma
infinidade de novas tecnologias e inovações incorporadas ao sistema
produtivo do Estado. O trabalho pioneiro que possibilitou a ocupação
racional dos solos sob vegetação de cerrado, as novas cultivares de
café, feijão, arroz e hortaliças, as novas tecnologias agrícolas e os
rebanhos melhorados, o inventário florestal e o zoneamento
ecológico-econômico do Estado de Minas Gerais, o trabalho realizado
com agricultores familiares no Norte de Minas e no Vale do
Jequitinhonha, são apenas alguns exemplos de importantes
contribuições que a Esal-Ufla deu a Minas Gerais e ao País. Por ela
passaram personalidades que fizeram e fazem a história deste Estado
e do próprio Brasil.

A Ufla, tradicional instituição de educação superior de 100 anos,
mas jovem instituição universitária de apenas 14 anos, tem muitas
qualidades. Permitam-me destacar aquela que mais aprecio: o
compromisso crescente de nossos estudantes, professores e técnicos
administrativos com uma educação concebida como bem público e
com um conhecimento concebido como patrimônio da humanidade.

Finalizando, quero reiterar publicamente ao povo mineiro, aos
Deputados da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, aos
estimados conterrâneos mineiros aqui presentes o compromisso da
comunidade universitária de nossa Ufla contemporânea: o
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compromisso de levar adiante nossa teimosa crença na generosa
missão da universidade pública; o compromisso de levar adiante a
procura que animou o espírito daqueles que, no alvorecer do século
XX, nos idos de 1908, plantaram a primeira semente; o compromisso
de darmos prosseguimento à construção coletiva de uma instituição
sempre dedicada à glória de Deus e ao progresso humano, de
fazermos da nossa querida Esal-Ufla uma universidade sempre à
frente de seu tempo. Muito obrigado. Boa-noite a todos.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral da Assembléia,

que, sob a regência da maestrina Marisa Simões, apresentará as
músicas “Jardim da fantasia” e “Carinhoso”.

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

Boa-noite a todas e a todos. Inicialmente, em nome do Deputado
Alberto Pinto Coelho, nosso Presidente, e de toda a Mesa, gostaria de
dar as boas-vindas a todos e agradecer-lhes a presença em nossa
Casa. Cumprimento o Prof. Antônio Nazareno Guimarães Mendes,
Magnífico Reitor da Ufla; a nossa querida amiga Jussara Menicucci de
Oliveira, Prefeita de Lavras; o Vereador Evandro Lacerda, Presidente
da Câmara; o Sr. Gustavo de Castro Magalhães, Chefe de Gabinete
do Vice-Governador Antonio Augusto Anastasia; o nosso amigo
Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral do IEF; o nobre
Deputado Antônio Carlos Arantes; e, com muita satisfação, a
Deputada Gláucia Brandão e o Deputado Domingos Sávio, nossos
colegas na apresentação do requerimento. Gostaríamos também de
destacar a importância da nossa querida Ufla em nosso meio. Três
Deputados apresentaram requerimentos semelhantes. Quase a
totalidade dos Deputados desta Assembléia apoiaram o nosso
requerimento. Só não o assinaram aqueles que, por um motivo ou
outro, não estavam na Casa. Registro todo o carinho dos
parlamentares com a nossa querida Ufla. Cumprimento ainda todos os
Diretores, funcionários, professores e alunos da Ufla; a imprensa; a
assessoria da Casa, que nos ajuda nesta noite; os telespectadores da
TV Assembléia.

Gostaria de falar da satisfação e da honra de estar ao lado do
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Deputado Domingos Sávio e da ilustre Deputada Gláucia Brandão,
participando desta noite memorável, como um dos responsáveis pela
realização deste evento, que estará registrado para sempre nos anais
desta Casa. Em nome dos Deputados, agradecemos o recebimento
do exemplar “Ufla, 100 Anos Transformando Sonhos em Realidade” e
da edição limitada do “Café Especial”.

O centenário da Ufla, a cujas comemorações soma-se esta
homenagem da Assembléia Legislativa, é o marco de uma história de
inegável importância para Minas Gerais e para a educação superior
brasileira.

A excelência de ensino com que hoje é reconhecida a Ufla é fruto de
um longo trajeto iniciado pela implantação da pioneira Escola Agrícola
de Lavras, por iniciativa do Reverendo Samuel Gammon e de seu
primeiro Diretor, Benjamin Hunnicut.

Nessa cidade, que já foi chamada de Atenas mineira e considerada
uma das Capitais da inteligência brasileira, foi fundada, em 1908, uma
das primeiras instituições de ensino superior do país, que sempre
soube manter-se eficiente e inovadora.

A vinda para Lavras de um educador presbiteriano e com grande
visão de futuro, como foi Gammon, iria resultar na consolidação de um
Município reconhecido pelo altíssimo nível educacional de sua
população, que hoje apresenta uma das menores taxas de
analfabetismo no Brasil. Sua vocação agrária, para a qual tanto
contribuiu a escola agrícola, diversificou-se hoje em uma economia
que se distingue também pela indústria, serviços e comércio,
característicos de um importante pólo regional.

Qualificando recursos humanos para alavancar o desenvolvimento
de toda uma região, a rede educacional lavrense abrange desde a
educação infantil de qualidade até o pós-doutorado de nível
internacional.

A antiga Vila Mineradora de Lavras do Funil transformou-se nesta
cidade moderna, ponto de confluência entre o Sul e o Oeste de Minas,
distinguindo-se nos campos da cultura e do turismo, além de manter
viva sua forte tradição esportiva.

Farol do conhecimento em todo o Estado, promovendo o
desenvolvimento científico e o avanço tecnológico, a Ufla participa



585

ativamente da vida de sua comunidade, com a grande atenção dada
aos seus importantes programas de extensão. Prestando consultorias
em agronegócio e qualificando profissionais pela educação à
distância, também abastece, com sua editora, a necessidade de
informação de todo o público universitário.

O mundo precisa cada vez mais de alimentos, e a natureza precisa
ser bem monitorada para que se alcance o desenvolvimento
sustentável. Esta é, portanto, a grande missão para as próximas
gerações de alunos, professores e dirigentes da Ufla. Os
incomensuráveis recursos naturais do Brasil necessitam ser
gerenciados por um pessoal qualificado e formado em bases sólidas.
Acreditamos que este compromisso, já assumido pela Ufla, consciente
de seu fundamental papel social como instituição, continuará sendo a
base de seu inegável sucesso, em sintonia com essa história
centenária e que sempre mirou o futuro.

Ao seu Reitor, aos corpos discente e docente, funcionários e
familiares também envolvidos nesse grande projeto educacional, os
cumprimentos e o agradecimento, de coração, do povo mineiro
representado neste Parlamento. Em nome do nosso Presidente,
Deputado Alberto Pinto Coelho, e da Mesa, cumprimentamos o nosso
ilustre Reitor Prof. Nazareno, sua equipe, professores e alunos, pela
justa homenagem que hoje recebem nesta Casa e que eterniza a
história da nossa querida Ufla na Casa Legislativa, que é Casa do
povo. 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 ordinária de amanhã, dia 21, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na
edição do dia 21/10/2008.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
7/10/2008
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Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gustavo Valadares, Juninho Araújo e Vanderlei Jangrossi, 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 Vanderlei Jangrossi,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria
constante da pauta e a discutir e votar proposições desta Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência, publicada no
“Diário do Legislativo” nas datas mencionadas entre parênteses:
ofícios dos Srs. Fernando Guimarães Rodrigues, Superintendente
Regional do DNIT (19/9/2008); e José Elcio Santos Monteze, Diretor-
Geral do DER-MG (27/9/2008); e da Sra. Enilce Nara Versiani,
Superintendente de Universalização da Anatel (3/10/2008). Passa-se
à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
aprovação do Projeto de Lei nº 2.571/2008 (relator: Deputado
Vanderlei Jangrossi, 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 2.469, 2.639 e 2.648/2008 (relator:
Deputado Paulo Guedes), que receberam parecer por sua aprovação.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 2.908 e 2.910/2008. 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 Gustavo Valadares,
em que pede sejam solicitadas à Superintendência Regional do DNIT
providências para a implantação de sinalização e quebra-molas nos
Km 4 e 5 da BR-261; Carlin Moura, em que solicita seja realizada
reunião conjunta com a Comissão do Trabalho, da Previdência e da
Ação Social para, em audiência pública, discutir denúncia do Sindicato
dos Metalúrgicos de Betim relativa aos inúmeros acidentes de trânsito
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na Rodovia Fernão Dias; e sejam solicitadas à Secretaria de
Transportes e Obras Públicas e ao DER-MG providências para a
retomada das obras de asfaltamento dos trechos Coroaci-
entroncamento da BR-259 e Coroaci-Virgolândia. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2008.
Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo - Paulo Guedes.
ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 8/10/2008
Às 14h35min, 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 do
Deputado Gilberto Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir e votar pareceres 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 276, 1.300 e
1.478/2007, 2.410, 2.526 e 2.643/2008 (Deputada Gláucia Brandão), e
2.647, 2.649, 2.652, 2.656 e 2.657/2008 (Deputado Gilberto Abramo).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 276,
1.300 e 1.478/2007, 2.410, 2.526 e 2.643/2008 (relatora: Deputada
Gláucia Brandão); 2.647, 2.649, 2.652, 2.656 e 2.657/2008 (relator:
Deputado Gilberto Abramo), os quais 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.
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Sala das Comissões, 22 de outubro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Getúlio

Neiva - Wander Borges.
ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/10/2008
Às 15h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Padre João, Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo e Getúlio Neiva,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Vice-Presidente, Deputado Padre João, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Chico Uejo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matérias
constantes na pauta e proposições da Comissão. 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 2.521/2008 com a Emenda nº 1 (relator:
Deputado Padre João) e 2.735/2008 com a Emenda nº 1 (relator:
Deputado Vanderlei Jangrossi). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Padre João em que solicita a realização de
audiência pública conjunta com a Comissão de Educação, Ciência,
Tecnologia e Informática, para discutir o financiamento das escolas
agrícolas 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, 21 de outubro de 2008.
Getúlio Neiva, Presidente - Chico Uejo - Antônio Carlos Arantes -

Paulo Guedes.
ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/10/2008
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Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa
Costa e os Deputados Jayro Lessa, Antônio Júlio, Lafayette de
Andrada e Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa, declara
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes
que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência
publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre
parênteses: ofícios da Sra. Soiara Suziney Xavier e do Sr. Max
Fernandes dos Santos, respectivamente, Gerente de Apoio ao
Desenvolvimento Urbano e Gerente Regional de Negócios da Caixa
Econômica Federal (9/10/2008); da Sra. Letícia Cristina Sant’Anna da
Silva, Diretora substituta do Departamento de Gestão Integrada da
Política, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,
e do Sr. Luiz Antônio Souza Eira, Secretário Executivo do Ministério
da Integração Nacional (11/10/2008). O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.874/2007 (Deputado
Lafayette de Andrada); 2.684/2008 (Deputado Jayro Lessa); 309/2007
e 2.756/2008 (Deputado Sebastião Helvécio); 2.617/2008 (Deputada
Elisa Costa), no 1º turno; e Mensagen nº 191/2008 (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, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 309/2007 e
2.756/2008, este com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado Sebastião Helvécio); 1.874/2007 na forma
do Substitutivo nº 2, da Comissão de Cultura, com as Emendas nºs 1
e 2 (relator: Deputado Lafayette de Andrada); e 2.617/2008 na forma
do Substitutivo nº 1, da Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte (relatora: Deputada Elisa Costa). Na fase de discussão
do parecer do relator, Deputado Lafayette de Andrada (em virtude de



590

redistribuição), o qual conclui pela aprovação, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 2.684/2008 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, o Presidente defere o pedido de vista do
Deputado Sebastião Helvécio. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio - Agostinho Patrús

Filho - Lafayette de Andrada.
ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/10/2008
Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ronaldo Magalhães e Wander Borges, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Weliton Prado, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ronaldo Magalhães,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” na data
mencionada entre parênteses: ofício do Sr. Rogério Geraldo Teixeira
dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de São José da Lapa
(27/9/2008); Ofício nº 588/2008, do Subsecretário da Casa Civil,
Carlos Alberto Pavan Alvim (3/10/2008); e Ofícios nºs 467 e 469/2008,
do Diretor-Presidente da Copasa (3/10/2008). Passa-se à 2ª Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.889, 2.905,
2.911, 2.917, 2.918, 2.926 a 2.929 e 2.935/2008. Ouvidas as
sugestões dos parlamentares, o Presidente determina que as reuniões
ordinárias desta Comissão, realizadas às quartas-feiras, sejam
transferidas do horário das 16 horas para as 14h30min. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Wander Borges -

Padre João.
ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/10/2008

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, Antônio Carlos Arantes, Weliton Prado, Dalmo Ribeiro
Silva e Domingos Sávio (substituindo os dois últimos aos Deputados
João Leite e Zé Maia, respectivamente, por indicação da Liderança do
BSD), membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também,
os Deputados Roberto Carvalho, Sebastião Costa, Dinis Pinheiro,
Célio Moreira, Tiago Ulisses, Paulo Guedes e Wander Borges.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência registra a
presença dos Srs. Fernando Pimentel, Prefeito Municipal de Belo
Horizonte; Antônio Roberto, Deputado Federal e membro da
Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados; Virgílio
Guimarães, Deputado Federal; Octávio Elísio, Subsecretário de
Estado de Ciência e Tecnologia; Amílcar Martins, professor; Jorge
Nahas, Coordenador do Programa de Governo Municipal; Márcio
Kangussu, Presidente da Copanor; Rogério Fernandes, Presidente da
Federação dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de
Saúde no Estado de Minas Gerais - Feessemg; Fahid Tahan Sab,
advogado; e da Sra. Emely Vieira Salazar, Presidente do CONEDH,
que fazem uso da palavra, conforme consta nas notas taquigráficas.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do
Deputado Deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam
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encaminhadas ao Deputado Federal Leonardo Quintão cópias das
notas taquigráficas desta reunião e do documento final do ciclo de
debates "Resistir sempre - 64 nunca mais" ; seja encaminhada à
Comissão de Ética da Câmara Federal, para tomada de providências,
cópia das notas taquigráficas desta reunião; e seja encaminhada
manifestação de apoio ao Sr. Márcio Lacerda, em função das
declarações do Deputado Federal Leonardo Quintão. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2008.
Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/10/2008
Às 9h15min, comparece no Auditório da Câmara Municipal de

Paraisópolis o Deputado Sargento Rodrigues, membro da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, dando-a por aprovada, e a subscreve. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater questões
relativas à segurança no Município e região. A Presidência interrompe
a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Wagner Ribeiro de Barros,
Prefeito Municipal de Paraisópolis; Capitão José Carlos Batista,
Subcomandante da 5ª Companhia Independente de Itajubá,
representando o Cel. PM Márcio Martins Sant'ana, Comandante da 6ª
Região da PMMG; Alexandre Valentin, Delegado Regional de Itajubá,
representando o Sr. Inácio Luiz Gomes de Barros, Delegado Regional
da Polícia Civil e a Sra. Ana Maria Afonso Bernardes, Presidente da
Câmara Municipal de Paraisópolis, 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. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados, do público
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presente, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Adalclever Lopes - Délio

Malheiros.

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

1.916/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe

visa declarar de utilidade pública a Liga Desportiva de Pará de Minas,
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 1.916/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Liga Desportiva de Pará de Minas, entidade civil de direito privado,
que tem por escopo dirigir, orientar, supervisionar, controlar e
coordenar, de acordo com a legislação em vigor, o desporto amador
no Município.

Assim, divulga junto à comunidade a importância da prática de
atividade física regular, com fins de recreação ou manutenção do
condicionamento corporal e da saúde; organiza campeonatos e
torneios, buscando aperfeiçoar e disciplinar a prática de esporte.

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 1.916/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2008.
Ana Maria Resende, relatora.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.724/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo dar denominação à escola estadual de ensino médio
situada no Município de Porteirinha.

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 2.724/2008 pretende dar a denominação de

Escola
Estadual Mestre Tomaz Valeriano de Araújo à escola estadual de
ensino médio localizada na comunidade de Tanque, Município de
Porteirinha.

Cabe ressaltar, inicialmente, que a proposta decorre de solicitação
do colegiado escolar da referida unidade de ensino, que, em reunião
realizada em 23/4/2008, homologou, por unanimidade de seus votos,
a indicação do nome de Tomaz Valeriano de Araújo para denominá-la.

Natural de Porteirinha, foi cidadão exemplar, que se destacou na
região como professor ilustre, promovendo de forma expressiva a
educação onde poucos eram alfabetizados. Foi também religioso
atuante, influenciando a formação intelectual e espiritual dos seus
jovens alunos.

Diante dessas considerações, é justa e meritória a pretensão de
gravar seu nome no prédio da referida escola estadual.

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

2.724/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2008.
Ana Maria Resende, relatora.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 22/10/2008, a seguinte
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comunicação:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.

Elizabeth Cardoso Santos Costa, ocorrido em 19/10/2008, em Pouso
Alegre. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 25 DE OUTUBRO DE 2008

ATAS
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA EM 23/10/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Doutor Viana - José Henrique - Tiago Ulisses - Antônio Júlio - Carlin

Moura - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Getúlio Neiva - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Lafayette de Andrada - Sargento Rodrigues
- Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado.

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 extraordinária de terça-feira, dia
28, 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 será publicada na edição do dia
28/10/2008.).

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/10/2008
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Antônio Júlio, Célio Moreira e Sargento Rodrigues
(substituindo este ao Deputado Carlos Pimenta, por indicação da
Liderança do PDT), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento de sua
autoria, dispensa a leitura da ata da reunião 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
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comunica o recebimento de ofício do Sr. Evandro César Alves Ribeiro,
Coordenador Geral do Sindalemg, solicitando apoio ao cooperativismo
de crédito, de que trata o Projeto de Lei nº 2.311/2008. Passa-se à 1ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
aprovação do Projeto de Lei nº 2.669/2008 no 1º turno, na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Célio Moreira). Passa-se à 3ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Délio Malheiros em que solicita seja
encaminhado à Coordenadoria do Procon Estadual relatório referente
à visita da Comissão ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, a
fim de que tome conhecimento dos preços abusivos praticados pelas
lanchonetes desse Aeroporto. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença 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 outubro de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio.

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de apoio ao Projeto de Decreto Legislativo nº 853/2008, do

Deputado Federal João Campos, que susta a aplicação da Súmula
Vinculante nº 11, do STF, que restringe o uso de algemas
(Requerimento nº 2.921/2008, da Comissão de Segurança Pública);

de congratulações com o Sr. Antônio Carlos de Oliveira Bispo por
sua posse no cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça
(Requerimento nº 2.930/2008, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Tibúrcio Marques Rodrigues por sua
posse no cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça
(Requerimento nº 2.931/2008, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Tiago Pinto por sua posse no cargo de
Desembargador do Tribunal de Justiça (Requerimento nº 2.932/2008,
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do Deputado Wander Borges).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2008

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

2.695/2008
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem

por objetivo dar denominação à escola estadual de ensino
fundamental e médio situada no Município de Três Corações.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.695/2008 pretende dar a denominação de

Escola Estadual Herbert José de Souza à Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio - EJA localizada na Penitenciária Regional de
Três Corações.

A proposição em análise pretende prestar justa homenagem a
Herbert José de Souza, mais conhecido como Betinho, sociólogo e
ativista dos direitos humanos, que se dedicou ao projeto Ação da
Cidadania contra a Miséria e pela Vida, concebido por ele mesmo.

Nascido em Bocaiúva, em 1935, foi criado na penitenciária e na
funerária onde o pai trabalhava, ambientes inusitados, que, com
certeza, marcaram sua trajetória de vida em defesa dos que sofrem.
Ainda jovem, integrou movimentos juvenis ligados à Igreja Católica e,
em 1962, fundou a Ação Popular - AP.

Após formar-se em Sociologia, em 1962, assessorou o Ministério da
Educação e defendeu reformas de base, sobretudo a reforma agrária.
Com o golpe militar, mobilizou-se contra a ditadura, sem esquecer as
causas sociais. No exílio, morou no Chile, Canadá e México, período
em que foram reforçadas suas convicções sobre a democracia. Foi
citado como o “irmão do Henfil”, que se encontrava no exílio, na
canção “O bêbado e a equilibrista”, à época da campanha pela anistia.

Retornou ao Brasil, em 1979, onde se dedicou à luta pela reforma
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agrária, fundou o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas
- Ibase – e o movimento em favor dos pobres e excluídos denominado
Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida.

Em 1986, descobriu ter contraído o vírus da Aids em uma das
transfusões de sangue a que era obrigado a se submeter
periodicamente devido à hemofilia. Esse fato repercutiu na criação de
movimentos de defesa dos direitos dos portadores do vírus e na
fundação da Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids.

Em 1997, o Brasil perdeu este exemplo de cidadão, que, embora
muito debilitado pela doença, nunca deixou de defender os menos
favorecidos. Em reconhecimento à sua trajetória de vida e aos
relevantes serviços prestados à sociedade brasileira, muito justa é a
homenagem que lhe está sendo prestada com a denominação da
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio da Penitenciária
Regional de Três Corações.

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

2.695/2008, em turno único, na forma original.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2008.
Deiró Marra, relator.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 27/10/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Marcus Pestana, comunicando seu afastamento do

exercício do mandato a partir de 28/10/2008, para assumir o cargo de
Secretário de Saúde. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2008

ATA
ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SAÚDE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 14/10/2008

Às 9h42min, 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 Doutor Rinaldo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apresentação de
relatório sobre reunião realizada em 12/9/2008, na Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais, na qual foi
discutida a fiscalização trabalhista das cooperativas de médicos que
prestam serviços a hospitais de Belo Horizonte. O Presidente acusa o
recebimento do Projeto de Lei nº 2.754/2008, em turno único, para o
qual designou relator o Deputado Ruy Muniz. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. José Augusto
Ferreira, Presidente da Federação Nacional das Cooperativas
Médicas, e Wladimir Rodrigues Dias, Consultor desta Casa, que são
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, como autor do
requerimento que deu origem ao debate, passa a fazer as suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a discussão e
votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos
de Lei nºs 2.643 e 2.656/2008. Submetidos a votação, cada um por
sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlos Mosconi
(2) em que solicita seja enviado ao Secretário de Defesa Social pedido
de edição de portaria definindo que todas as perícias médicas sejam
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feitas por Peritos dessa Secretaria, de forma direta, quando possível,
ou de forma indireta, quando não for possível a presença do Perito
oficial, no local e no momento em que houver necessidade de
emissão de laudo pericial; e que seja encaminhada à Secretaria de
Saúde - Gerência de Vigilância Ambiental e à Prefeitura Municipal de
Betim - Serviço de Vigilância Ambiental denúncia recebida por esta
Comissão, acerca de vazamento de gás na Refinaria Gabriel Passos -
Regap - situada no Município de Betim; Doutor Rinaldo em que solicita
seja enviada ao Poder Judiciário a cópia da transcrição da audiência
pública desta Comissão ocorrida em 8/10/2008, em que se discutiu a
questão da perícia médica em pronto-socorro; e seja solicitado ao
Presidente do Tribunal de Justiça que determine ao Presidente do
Fórum de Monte Carmelo, a cassação de portaria baixada pelo
Delegado de Polícia daquela cidade, segundo a qual todos os
médicos que atuam nos serviços de pronto atendimento emitam laudo
pericial, sob determinação da autoridade policial. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de outubro de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio - Carlos Pimenta.

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

2.687/2008
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Marianense de Handebol,
com sede no Município de Mariana.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.687/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Marianense de Handebol, com sede no Município de
Mariana, que possui como finalidade precípua difundir a prática desse
esporte, principalmente entre as crianças e os adolescentes
residentes na localidade.

A entidade busca sempre utilizar o esporte como instrumento
educativo, atuando no campo social e na formação da cidadania e
promovendo e apoiando ações de prevenção às drogas e a outros
vícios.

Dessa maneira, contribui para que os jovens assumam seu próprio
desenvolvimento, tornando-os cidadãos responsáveis, participantes e
úteis em suas comunidades.

Tais iniciativas a tornam merecedora do título de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 2.687/2008 em turno único.

Sala das Comissões, 28 de outubro de 2008.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.696/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
tem como objetivo dar denominação a escola estadual de ensino
fundamental situada no Município de Novo Cruzeiro.

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 2.696/2008 pretende dar a denominação de

Escola Estadual Augusto Soares à escola estadual de ensino
fundamental localizada na Fazenda Santo Antônio, no Município de
Novo Cruzeiro.

Cabe ressaltar, inicialmente, que a proposta em tela decorre de
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solicitação do Colegiado escolar da referida unidade de ensino, que,
em reunião realizada em 2/7/2008, homologou, por unanimidade de
votos, a indicação do nome de Augusto Soares.

Natural do Distrito de Novilhona, no Município de Novo Cruzeiro, o
homenageado destacou-se na comunidade por sua simplicidade e
bondade, qualidades que, aliadas a sua disposição para o trabalho,
lhe permitiram dedicar-se com empenho e eficiência aos assuntos de
interesse público. Entre suas ações, inclui-se a doação do terreno
para construção do prédio escolar.

Diante dessas considerações, é justa e meritória a pretensão de
gravar seu nome no prédio da referida escola estadual.

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

2.696/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.729/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo dar denominação a escola estadual de ensino
fundamental e médio situada no Município de Divinópolis.

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 2.729/2008 pretende dar a denominação de

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

Inaugurado recentemente, o Centro Socioeducativo de Divinópolis
tem capacidade para atender a 20 adolescentes em cumprimento a
medidas socioeducativas de internação e outros 20 em regime de
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internação provisória. Além de instalações para administração,
refeitório, apoio técnico e alojamentos, possui espaço para visitas,
oficinas, escola, quadras esportivas e equipamentos diversos.

Com a finalidade de proporcionar as condições necessárias à
educação, segurança e ressocialização dos adolescentes infratores,
de tal maneira que cada um deles possa ter um projeto de vida ao
deixar o local, o Centro faz parte da política de atendimento ao
adolescente autor de ato infracional sustentada nos direitos do ser
humano e numa pedagogia que aprofunda e avança na concepção de
educação, voltada para a conquista da autonomia, do exercício da
cooperação e da vivência.

Na unidade de ensino ali situada, os adolescentes têm aulas de
reforço escolar e passam por avaliação para serem encaminhados à
série do ensino regular que podem freqüentar, com o apoio de uma
equipe multidisciplinar composta por psicólogos, assistente social,
pedagogo, terapeuta ocupacional e advogados, além de enfermeiros,
médicos e dentistas.

Diante dessas considerações, o nome de Escola Estadual Vida
Nova é apropriado a este estabelecimento, pela importância que
representa para a ressocialização dos adolescentes e sua
reintegração na sociedade.

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

2.729/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.747/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Movimento Sócio-Cultural e
Esportivo Medalhas de Ouro, com sede no Município de Contagem.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.747/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Movimento Sócio-Cultural e Esportivo Medalhas de
Ouro, com sede no Município de Contagem, que possui como
finalidade precípua implementar ações nas áreas da cultura, do
esporte e do lazer.

A entidade promove reuniões e festividades desportivas, recreativas
e sociais; participa de eventos cívicos, desenvolve a educação física
em várias modalidades, cria órgãos para divulgação de suas
atividades e realiza palestras, seminários e debates visando à troca de
informações e difusão de conhecimentos, com ênfase nas práticas
esportivas.

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

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

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

nº 2.747/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.366/2008
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em epígrafe

determina aos hospitais, às casas de saúde e às clínicas conveniadas
com o SUS colocarem em local visível e de maior circulação de
público letreiro com a seguinte frase: “Temos convênio com o SUS”.

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 a presentado.

Vem, agora, a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito, na forma do art. 188, c/c o art. 102, XI, “b”, do Regimento
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Interno.
Fundamentação

O projeto em análise determina a colocação, pelos hospitais, casas
de saúde e clínicas conveniadas com o SUS, de letreiro com a
seguinte frase: “Temos convênio com o SUS”. Conforme a proposição,
o letreiro deverá ser luminoso e colocado em local visível e de maior
circulação. O projeto prevê, ainda, prazo para que as instituições
cumpram a medida e multa para os casos de descumprimento.

A formalização de convênios ou contratos com a iniciativa privada
para a oferta de serviços públicos de saúde está prevista no art. 24 da
Lei Federal nº 8.080, de 1990, que estabelece que, quando as suas
disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura
assistencial à população de uma determinada área, o SUS poderá
recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.

O art. 12 da Lei nº 13.317, de 1999, que contém o Código Estadual
de Saúde, dispõe que as ações e os serviços de saúde desenvolvidos
por unidades de saúde federais, estaduais e municipais, das
administrações públicas direta e indireta ou por unidades privadas
contratadas ou conveniadas serão organizados e coordenados pelo
órgão gestor, de modo a garantir à população o acesso universal aos
serviços e a disponibilidade das ações e dos meios para o
atendimento integral.

O mérito da proposição em comento é apresentar mecanismo para
evitar que o usuário do SUS, quando necessitar de atendimento
médico, passe por várias instituições até chegar à que tem convênio
com o sistema, onde será efetivamente atendido.

Consideramos pertinente a apresentação do Substitutivo nº 1, pela
Comissão de Constituição e Justiça, que incluiu a obrigação proposta
no projeto em análise na Lei nº 16.279, de 2006, que dispõe sobre os
direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no
Estado. O substitutivo sugere, ainda, que a afixação do letreiro
luminoso seja feita na fachada externa da instituição de saúde.

Entretanto, para facilitar o cumprimento da medida e reduzir os
custos de sua efetivação, consideramos desnecessário que o letreiro
seja luminoso. Além disso, como as instituições geralmente têm
convênio com o SUS apenas para algumas especialidades médicas, o
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usuário deveria ser informado sobre quais são elas. Por esses
motivos, sugerimos a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1.

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

2.366/2008 no 1º turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, a seguir
apresentada.

EMENDA Nº 1 AO SUBSTITUTIVO Nº 1
Dê-se ao parágrafo único do art. 3º da Lei nº 16.279, de 20 de julho

de 2006, a que se refere o art. 1º do Substitutivo nº 1, a seguinte
redação.

“Art. 3º - ...
Parágrafo único - As instituições a que se refere o “caput” deste

artigo, que forem conveniadas com o Sistema Único de Saúde - SUS -
, afixarão na fachada externa, em local visível, letreiro com a frase
‘Temos convênio com o SUS’ e a relação das especialidades médicas
oferecidas pelo convênio.”.

Sala das Comissões, 28 de outubro de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Hely

Tarqüínio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.096/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.096/2007, de autoria do Deput ado Durval
Ângelo, que declara de utilidade pública a Organização Não
Governamental de Apoio aos Policiais de Minas Gerais, com sede no
Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.096/2007
Declara de utilidade pública a Organização Não Governamental de

Apoio aos Policiais de Minas Gerais – Orgapol-MG –, com sede no
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Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Org anização Não

Governamental de Apoio aos Policiais de Minas Gerais – Orgapol-MG
–, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Wander Borges, relator -

Agostinho Patrús Filho - Getúlio Neiva.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 28/10/2008, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Dimas Fabiano, dando ciência da indicação do

Deputado Vanderlei Jangrossi como membro efetivo da Comissão de
Política Agropecuária. (- Ciente. Designo.)

Do Deputado Dimas Fabiano, dando ciência de sua escolha como
líder do PP e indicando o Deputado Pinduca Ferreira como Vice-Líder
do referido Partido. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2008

ATA
ATA DA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/10/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Atas - Correspondência: Mensagens nºs 291, 292, 293,
294 e 295/2008 (encaminhando o Projeto de Lei nº 2.830/2008, a
Indicação nº 25/2008, os Projetos de Lei nºs 2.831 e 2.832/2008 e
processo para alienação da terra devoluta rural que especifica,
respectivamente), do Governador do Estado - Ofício nº 8/2008
(encaminhando o Projeto de Lei nº 2.833/2008), do Procurador-Geral
de Justiça - Ofícios - Questões de ordem; discurso do Deputado
Adalclever Lopes; questões de ordem - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.834 a 2.851/2008
- Requerimentos nºs 2.947 a 2.960/2008 - Comunicações dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Gustavo Valadares e Dimas Fabiano
(2) - Interrupção dos trabalhos ordinários - Composição da Mesa -
Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários - Leitura do termo
de posse - Assinatura do termo de posse - Posse do Deputado
Vanderlei Jangrossi - Reabertura dos trabalhos ordinários -
Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento -
Ordem do dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - Antônio Genaro
- Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlos Mosconi -
Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Leonardo
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Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz
- Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -
Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h8min, 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)

Atas
- A Deputada Rosângela Reis, 2ª- Secretária “ad hoc”, procede à

leitura das atas das quatro reuniões anteriores, que são aprovadas
sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário, lê a seguinte

correspondência:
“MENSAGEM Nº 291/2008*

Belo Horizonte, 15 de outubro de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Apraz-me encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido ao

exame e deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso
projeto de lei, que altera a denominação da Escola Estadual de
Gameleira, de ensino fundamental, para Escola Estadual Olímpio
Arcanjo Salvador, de ensino fundamental, do Município de Januária.

A Secretária de Estado de Educação, acolhendo solicitação do
Colegiado Escolar da Escola Estadual de Gameleira, encaminha-me
proposta de alteração do nome daquela unidade de ensino, que
passará a denominar-se Escola Estadual Olímpio Arcanjo Salvador,
de ensino fundamental, da localidade de Gameleira, do Município de
Januária.

Assevera a Secretária de Estado de Educação que o homenageado,
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que nasceu e viveu toda a sua existência no povoado de Gameleira,
foi um benfeitor daquela comunidade, inclusive doando ao Estado o
imóvel que abriga aquela escola.

Trata-se, como se vê, de justa homenagem à memória do cidadão
que prestou assinalados serviços aos seus conterrâneos, razão por
que solicito a aprovação do projeto.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Justificação
O presente projeto de lei propõe que seja alterada a denominação

da Escola Estadual de Gameleira, de ensino fundamental, situada na
Fazenda Gameleira, no Município de Januária, para Escola Estadual
Olímpio Arcanjo Salvador, de ensino fundamental.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado Escolar da Escola Estadual de Gameleira que, em reunião
realizada no dia 9/4/2008, homologou, pela unanimidade dos votos
dos seus membros, a indicação do nome Escola Estadual Olímpio
Arcanjo Salvador, para denominação da referida unidade de ensino.
Olímpio Arcanjo Salvador nasceu na comunidade de Gameleira,
Distrito de Tejuco, onde permaneceu até o seu falecimento. Tinha
como principal atividade a agricultura. Casou-se com Dona Inês Maria
de Jesus, com quem viveu por mais de 50 (cinqüenta) anos. Não
tiveram filhos biológicos e por esse motivo adotaram como filho
legítimo o menino José Geraldo, que se formou professor com
licenciatura em Matemática. Em 1996, por solicitação do vereador
Valdir Pimenta e com orientação do seu filho, José Geraldo, o senhor
Olímpio, visando beneficiar a comunidade, doou um terreno para que
fosse construído um prédio escolar, no qual funciona atualmente a
Escola Estadual de Gameleira. O homenageado nasceu no dia
20/01/1914 e faleceu no dia 05/12/1997. Cumpre registrar que, no
Município de Januária, 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
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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 2.830/2008
Altera a denominação da Escola Estadual de Gameleira, de ensino

fundamental, para Escola Estadual Olímpio Arcanjo Salvador, de
ensino fundamental, do Município de Januária.

Art. 1°- A Escola Estadual de Gameleira, de ensino fundamental,
situada na Fazenda Gameleira, no Município de Januária, passa a
denominar-se Escola Estadual Olímpio Arcanjo Salvador, de ensino
fundamental.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.”
- 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 292/2008

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Apraz-me encaminhar a Vossa Excelência, para aprovação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, nos termos do disposto na alínea “b”
do inciso XXIII do art. 62, da Constituição do Estado, o nome do
Senhor Paulo José de Araújo para compor o Conselho Estadual de
Educação.

Ao ensejo da presente indicação, desejo salientar que o Senhor
Paulo José de Araújo já integrou aquele colegiado.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

INDICAÇÃO Nº 25/2008
Indicação do Sr. Paulo José de Araújo para compor o Conselho

Estadual de Educação.
- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 293/2008*
Belo Horizonte, 22 de outubro de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
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Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa Egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que dá
a denominação de Centro Estadual de Educação Continuada –
CESEC – Professor Celso Simões Caldeira, ao Centro Estadual de
Educação Continuada - CESEC, localizado no Município de Caratinga.

O projeto encaminhado tem o objetivo de prestar homenagem à
memória do Professor Celso Simões Caldeira, que prestou relevantes
serviços à comunidade do Município de Caratinga, 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 alterada a denominação

Centro Estadual de Educação Continuada - CESEC - de Caratinga de
ensino fundamental (5ª a 8ª série) e ensino médio, situado na Rua
Coronel Pedro Martins, nº 16, Centro, em Caratinga, para Centro de
Educação Continuada - CESEC - Professor Celso Simões Caldeira de
ensino fundamental (anos finais) e ensino médio. Trata-se de proposta
que resulta de pedido formulado pelo Colegiado Escolar do Centro
Estadual de Educação Continuada - CESEC - de Caratinga que, em
reunião realizada no dia 16/12/07, homologou, pela unanimidade dos
votos dos seus membros, a indicação do nome Centro de Educação
Continuada - CESEC - Professor Celso Simões Caldeira.

Celso Simões Caldeira iniciou sua trajetória no magistério como
professor de Português e Língua Francesa. Cursou a Faculdade de
Letras e Pedagogia, tornando-se especialista em Administração e
Inspeção Escolar e Pós - Graduado em Administração e Supervisão
Escolar. Em 1970, assumiu a Direção do Colégio Caratinga, onde
atuou até 1986, período em que lecionava também no Colégio
Estadual José Augusto Ferreira, onde assumiu a Vice-Direção. Entre
outras funções, foi Presidente do Conselho Diretor da Sociedade
Presbiteriana de Educação e Pesquisa, mantenedora de Faculdades
em Caratinga; responsável pela implantação de Estudos Adicionais,
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em Caratinga; orientador de Grêmios Literários; Inspetor Escolar,
Coordenador da Divisão de Organização e Controle Escolar da SRE
Caratinga; Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras -
FAFIC, Diretor das Faculdades de Administração e Fisioterapia da
Fundação Educacional de Caratinga - FUNEC. Dentre as
homenagens recebidas, destacam-se a Comenda “Mérito Educacional
em Minas Gerais” e o diploma de “Ordem do Mérito Educacional no
Estado de Minas Gerais”, sendo agraciado pelo então Secretário de
Minas Gerais e pelo Governador do Estado, Itamar Franco. O
homenageado nasceu em 02/09/1938 e faleceu em 23/11/2007.
Cumpre registrar que, no Município de Caratinga, 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 dispões 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 2.831/2008
Dá denominação de Centro Estadual de Educação Continuada -

CESEC - Professor Celso Simões Caldeira ao Centro Estadual de
Educação Continuada - CESEC - do Município de Caratinga.

Art. 1º - Fica denominado Centro Estadual de Educação Continuada
- CESEC - Professor Celso Simões Caldeira o Centro Estadual de
Educação Continuada - CESEC de ensino fundamental e médio,
localizado no Município de Caratinga.

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 origional.
“MENSAGEM Nº 294/2008*

Belo Horizonte, 27 de outubro de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,



616

No exercício da competência que me reservam os incisos V e XVIII
do art. 90 da Constituição do Estado, apraz-me encaminhar à
consideração dessa egrégia Assembléia o apenso Projeto de Lei, que
diz de se autorizar o Poder Executivo a contratar operação de crédito
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.

A operação aventada tem por objetivo viabilizar recursos para
execução do Projeto de Fortalecimento Institucional para
Modernização da Gestão Fiscal do Estado - PROFORT-SEF, e seu
montante será de até US$40.000.000,00 (quarenta milhões de dólares
norte-americanos). O Projeto se posiciona, “lato sensu”, no contexto
do Choque de Gestão empreendido com grande êxito por este
Governo, e visa especificamente, além da gestão de receitas, a
melhoria nas áreas de controle e acompanhamento financeiros,
inclusive quanto à gestão estratégica integrada, a administração
tributária e contencioso fiscal, a administração financeira, patrimônio e
controle interno da gestão fiscal, e a gestão de recursos estratégicos.

Outrossim, cumpre notar que a operação se propõe ao amparo das
normas constitucionais pertinentes, e em absoluto acato às diretrizes
da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, entre outros aspectos,
prevê-se o oferecimento de contragarantia à União, representada pela
vinculação de receitas tributárias; e a inclusão na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, em base anual, de recursos para cobrir o serviço da
dívida, entre amortização, juros e demais encargos.

Conto, portanto, com a prioritária atenção desse Legislativo para a
proposição, que se reveste do mais elevado interesse público.

Aécio Neves, Governador do Estado.
PROJETO DE LEI Nº 2.832/2008

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada à
execução do Projeto de Fortalecimento Institucional para
Modernização da Gestão Fiscal do Estado – PROFORT-SEF e dá
outras providências.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de
crédito, em moeda estrangeira, com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID -, até o limite equivalente a US$40.000.000,00
(quarenta milhões de dólares norte-americanos), por intermédio da
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linha de crédito PROFISCO, destinada à execução do Projeto de
Fortalecimento Institucional para Modernização da Gestão Fiscal do
Estado – PROFORT-SEF.

 Parágrafo único - A operação de que trata o “caput” tem por
objetivo, prioritariamente, o implemento da gestão de receitas e a
viabilização de ações de melhoria nas áreas de controle e
acompanhamento financeiro, com a abrangência de:

I - gestão estratégica integrada;
II - administração tributária e contencioso fiscal;
III - administração financeira, patrimônio e controle interno da gestão

fiscal; e
IV - gestão de recursos estratégicos.
Art. 2º - Os recursos decorrentes da operação de crédito de que

trata esta lei serão depositados em instituições financeiras
credenciadas a operar com o Estado de Minas Gerais.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer, como
contragarantia à garantia oferecida pela União para a realização da
operação de crédito objeto desta lei, as cotas e as receitas tributárias
previstas nos arts. 155, 157 e 159, combinados com o § 4º do art. 167,
da Constituição da República.

Art. 4º - O Orçamento do Estado consignará, anualmente, os
recursos necessários ao atendimento das despesas relativas à
amortização do principal, juros e demais encargos decorrentes da
operação de crédito autorizada por esta lei.

Art. 5º - 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 origional.
“MENSAGEM Nº 295/2008*

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tendo em vista o disposto no inciso XXXIV do art. 62 e no inciso II

do § 9º do art. 247 da Constituição do Estado, encaminho a Vossa
Excelência, para exame e aprovação dessa Egrégia Assembléia
Legislativa, o processo para alienação de terra devoluta rural a
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Cipriano Alves Pereira, pelo Instituto de Terras do Estado de Minas
Gerais - ITER, com área de 135,1112ha, localizada na Fazenda
Vereda de Santa Bárbara, no Município de Rio Pardo de Minas.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.”
- 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.
“OFÍCIO Nº 8/2008*

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2008.
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, nos termos do art. 122, c/c o art. 31

da Constituição do Estado de Minas Gerais, para deliberação dessa
augusta Assembléia Legislativa, o projeto de lei em anexo, cujo objeto
se traduz na instituição do Adicional de Desempenho - ADE - no
âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Em consonância com as diretrizes implementadas pela Emenda à
Constituição do Estado nº 57, de 15/7/2003, a proposta vertente tem
como escopo fixar critérios para a concessão do Adicional de
Desempenho aos servidores do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais cuja posse em cargo efetivo tenha ocorrido após 15 de julho de
2003 e que não fazem jus às vantagens por tempo de serviço.

Restou assegurado o direito à opção pelo ADE ao servidor que, nos
termos do art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição do Estado, opte, de forma expressa e irretratável, por
substituir pelo adicional de desempenho as vantagens por tempo de
serviço que venha a ter direito a perceber.

Na proposição foram fixados os requisitos necessários, a
periodicidade e a forma de pagamento do ADE, encontrando-se
prevista no Anexo a tabela de escalonamento da percentagem que
será concedida mensalmente ao servidor de acordo com o resultado
satisfatório no número necessário de Avaliações de Desempenho
Individual - ADIs -, limitada a 70% de seu vencimento básico.
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À semelhança das medidas já adotadas pelo Poder Executivo, a
instituição do Adicional de Desempenho no âmbito do Ministério
Público resguardará tratamento igualitário aos servidores do Estado,
incentivando o aperfeiçoamento da sua formação individual, em
conformidade com o princípio da eficiência no serviço público,
positivado pela Emenda à Constituição Federal nº 19, de 4/6/1998.

Foi garantido ao servidor cuja posse tenha ocorrido após 15 de julho
do referido ano e que preencha os requisitos previstos em lei o direito
de computar o número de ADIs satisfatórias já obtidas. Encontra-se
previsto o pagamento retroativo a partir da data em foram cumpridos
os pressupostos legais.

Ressalte-se que a concessão do ADE não implica assunção de
despesa nova com pessoal, porquanto decorre de determinação
constitucional preexistente, para a qual existe disponibilidade
orçamentária prévia (documento anexo), revelando-se devidamente
cumpridos os ditames consignados na Lei Complementar nº 101, de 4
de maio de 2000.

Sob o pálio dos princípios meritocráticos de produtividade e
desempenho, o projeto visa a assegurar a proficiência dos serviços
prestados à coletividade, fomentando a valorização daqueles que
contribuem para o cumprimento do múnus constitucional atribuído ao
Parquet mineiro.

Na certeza de uma decisão favorável à proposição vertente, apraz-
me renovar a Vossa Excelência os protestos de especial estima e
elevada consideração.

Atenciosamente,
Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça do Estado de

Minas Gerais.
Estimativa do Impacto Orçamentário–Financeiro

Artigo nº 17 e 21 - Lei Complementar nº 101/2000
Objeto da Despesa: Projeto de Lei – Institui o Adicional de

Desempenho – ADE – no âmbito do Ministério Público do Estado de
Minas Gerais.

Classificação Orçamentária: 1091.03.122.701.2.009.0001. 3.1.90.
Estimativa da Despesa 2008: R$400.000,00.
Impacto Orçamentário-Financeiro:
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* - A tabela contendo a Estimativa do Impacto Orçamentário-
Financeiro - Artigo nº 17 e 21 - Lei Complementar nº 101/2000 foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 30.10.2008.

Em atendimento ao art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar nº
101/2000, informamos que os recursos orçamentários para
atendimento desta despesa estavam reservados em valores
suficientes na Lei nº 17.333, de 10 de janeiro de 2008 - Lei
Orçamentária Anual -, e que esta não compromete a execução das
outras atividades em andamento.

Kenia Maria Evangelista, SPC - Fernando Antônio Faria Abreu,
Diretor-Geral.

Declaro, na qualidade de Ordenador de Despesas do Ministério
Público, no uso das atribuições que me são conferidas por lei e para
fins de atendimento ao disposto no artigo 16 da Lei Complementar n°
101, de 4 de maio de 2000, que a despesa com objeto supracitado
está adequada ao Plano Plurianual de Ação Governamental, à Lei de
Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual do presente
exercício.

Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça.
PROJETO DE LEI Nº 2.833/2008

Institui o Adicional de Desempenho - ADE - no âmbito do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais.

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Ministério Público do Estado de
Minas Gerais, o Adicional de Desempenho - ADE -, previsto no art. 31
da Constituição do Estado, com o objetivo de incentivar e valorizar o
desempenho do servidor.

Art. 2º - ADE será pago, nos termos desta lei e de resolução do
Procurador-Geral de Justiça:

I - ao servidor do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais cuja posse em cargo
efetivo desta instituição tenha ocorrido após 15 de julho de 2003;

II - ao servidor do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ativo no serviço público
do Estado de Minas Gerais em 16 de julho de 2003, que optar, de
forma expressa e irretratável, por substituir pelo ADE as vantagens
por tempo de serviço que venha a ter direito a perceber.



621

§ 1º - Aos servidores que fizerem a opção prevista no inciso II deste
artigo não serão concedidos novos adicionais por tempo de serviço,
ficando assegurada a percepção dos adicionais por tempo de serviço
concedidos até a data da opção.

§ 2º - Não fará jus ao ADE o servidor a que se refere o inciso I deste
artigo que perceba adicionais por tempo de serviço na forma do
disposto no art. 118 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado.

§ 3º - É vedada a concessão do ADE ao servidor ocupante,
exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração.

Art. 3º - São requisitos para a obtenção do ADE:
I - conclusão do período de estágio probatório;
II - resultado satisfatório no número necessário de Avaliações de

Desempenho Individual - ADIs -, conforme Anexo desta lei.
Parágrafo único - Para fins do disposto no inciso II deste artigo,

considera-se satisfatório o resultado igual ou superior a 70% (setenta
por cento) dos pontos distribuídos em cada uma das ADIs
consideradas.

Art. 4º - O valor do ADE corresponde a um percentual mensal, não
cumulativo, do vencimento básico do servidor, atribuído nos termos do
Anexo desta lei, de acordo com o número de resultados satisfatórios
obtidos.

§ 1º - Para cálculo do percentual do ADE sobre o vencimento básico
do servidor, serão considerados os três maiores resultados
satisfatórios obtidos nas ADIs realizadas durante o estágio probatório
e os resultados satisfatórios obtidos nas ADIs dos anos seguintes.

§ 2º - O servidor continuará percebendo o ADE no percentual
adquirido até atingir o número de resultados satisfatórios de ADIs
necessário para alcançar o nível subseqüente na escala definida no
Anexo desta lei.

§ 3º - Os servidores que fizerem a opção prevista no inciso II do art.
2º desta lei somente poderão computar para fins de obtenção do ADE
as ADIs relativas aos anos subseqüentes àquele em que for feita a
opção, não se aplicando a eles a forma de cálculo prevista no § 1º
deste artigo.
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§ 4º - Na hipótese do parágrafo anterior, o somatório de percentuais
de ADEs e de adicionais por tempo de serviço na forma de
qüinqüênios ou trintenário não poderá exceder a 90% (noventa por
cento) do vencimento básico do servidor.

Art. 5º - O pagamento do ADE será devido no ano correspondente
ao da obtenção do número de ADIs satisfatórias previsto no Anexo
desta lei, no mês de exercício do servidor.

Art. 6º - Para fins de obtenção do ADE, é assegurado ao servidor
cuja posse em cargo efetivo tenha ocorrido após 15 de julho de 2003,
nos termos do inciso I do art. 2º desta lei, e que preencha os requisitos
constantes do art. 3º o direito de computar o número de ADIs
satisfatórias já obtidas.

§ 1º - Fica assegurado ao servidor a que se refere o “caput” deste
artigo o pagamento retroativo do ADE a partir da data em que forem
preenchidos os requisitos constantes do art. 3º desta lei.

§ 2º - Este artigo não aplica aos servidores que tenham feito a opção
prevista no inciso II do art. 2º desta lei.

Art. 7º - O ADE percebido pelo servidor será incorporado à sua
remuneração para fins de cálculo de seus proventos de aposentadoria
ou de pensão, nos termos da legislação previdenciária aplicável.

Art. 8º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à
conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público,
observado o disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
ressalvado o disposto no art. 6º.

ANEXO
(a que se referem os arts. 3º a 5º da Lei nº )

* - A tabela contendo o Anexo a que se referem os arts. 3º a 5º da
Lei nº foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30.10.2008

- 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.
OFÍCIOS

Do Sr. Mendes Ribeiro Filho, Presidente da Comissão Mista de
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Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional,
solicitando providências para a organização, nesta Assembléia
Legislativa, do Seminário Regional para Discussão da Proposta
Orçamentária para 2009.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, convidando
para o I Seminário de Gestão de Parcerias do Governo de Minas com
as Instituições do Terceiro Setor em 27/10/2008.

Do Sr. Simão Cirineu Dias, Secretário de Fazenda, convidando o
Presidente desta Assembléia para liderar o painel “Educação fiscal e a
participação social”, em 3/12/2008, na 4ª Mostra de Educação Fiscal,
promovida por essa Secretaria.

Da Sra. Luzia Toledo, Presidente da Comissão de Turismo da
Assembléia Legislativa do Espírito Santo, encaminhando convite para
audiência pública dessa Comissão, com vistas à discussão do tema
“Inclusão do Espírito Santo na Estrada Real”.

Do Sr. José Carlos Ayupe Resende, Tabelião do Cartório do 2º
Ofício de Notas de São João Nepomuceno, solicitando a rejeição do
Projeto de Lei nº 2.706/2008. ( - Anexe-se ao Projeto de Lei nº
2.706/2008.)

Do Sr. José Márcio Pinto de Moura Barros, Vice-Presidente da
Comissão do Cinqüentenário da PUC Minas, agradecendo voto de
congratulações formulado por esta Casa pelo transcurso do
aniversário de fundação dessa instituição, em atenção a requerimento
do Deputado Braulio Braz.

Do Sr. Marcelo Souza Alves, membro da Comissão de Direito
Urbanístico da OAB-MG, encaminhando convite para o I Seminário de
Direito Imobiliário, em 29/10/2008.

Do Sr. Nelson Machado Cunha, 1º-Secretário do Grupo Liberdade
de Expressão e Pesquisas Teatrais, solicitando cópia da Lei de
Incentivo à Cultura do Estado.

Questões de Ordem
O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, caros amigos, colegas

Deputados, colegas Deputadas, amigos que nos acompanham pelas
galerias da Casa, servidores da Assembléia, pedi questão de ordem
porque acabamos de realizar uma importante eleição na Capital da
nossa querida Minas Gerais. Quero saudar aqueles que nos estão
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assistindo em mais de 300 Municípios pela TV Assembléia. Sr.
Presidente, como o meu partido, o PHS, concorreu ao cargo de Vice-
Prefeito por meio deste Deputado, gostaria, nesta ocasião, de
manifestar o meu agradecimento. O capítulo 3 do Livro de Eclesiastes
fala que, debaixo do céu, há um tempo oportuno para tudo: tempo
para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para
colher, tempo para jogar pedra, tempo para juntá-las, tempo para
rasgar, tempo para costurar, tempo para guerrear e tempo para fazer
a paz. E hoje é o tempo para agradecer. Tivemos o tempo de pedir,
saímos às ruas de uma maneira nobre e digna. Coube a mim
percorrer os quatro cantos da nossa Capital para coordenar o plano
de governo participativo, que seria uma inovação em Belo Horizonte.
Foi uma linda jornada, apesar de árdua. É muito importante que, neste
primeiro dia de funcionamento desta Casa após as eleições,
estejamos aqui para agradecer a Deus a oportunidade que nos deu de
disputar a eleição majoritária numa das principais Capitais do nosso
país, e também aos Srs. Deputados, que nos trataram com tanto
respeito, ao PHS, aos companheiros do PMDB, que realmente
entrelaçaram suas mãos e lutaram conosco nesse bom combate, aos
militantes de movimentos, como a Renovação Carismática e a Canção
Nova, e de comunidades que nos deram carinho e apoio.
Agradecemos também aos mais de 500 mil eleitores, cidadãos de
Belo Horizonte que nos deram esse voto de confiança. Faço esses
agradecimentos, Sr. Presidente, porque este é o tempo. Houve o
tempo de pedir, de lutar, de buscar, até mesmo com algumas feridas,
mas agora o tempo é de cicatrização. Parabenizo o meu colega eleito,
nosso querido amigo Roberto Carvalho, a quem desejo toda a sorte e
felicidade. Apesar de tantas insídias e feridas no nosso
relacionamento, terminamos essa campanha ilesos, intactos, porque
soubemos respeitar-nos. Ao mesmo tempo que lhe agradeço, desejo-
lhe boa sorte. Sr. Presidente, V. Exa. me permite conceder aparte ao
Deputado Adalclever Lopes?

O Sr. Presidente - Não. O Deputado Eros Biondini está usando a
palavra pela ordem e, nesse caso, não é possível fazer aparte. Conto
com o bom entendimento de V. Exa., a quem concederei a palavra
posteriormente, com o maior prazer.
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O Deputado Eros Biondini - Estou inscrito para fazer um
pronunciamento amanhã, na reunião ordinária, mas, neste primeiro
dia, quis manifestar a minha satisfação e alegria, apesar de tanta luta
e sofrimento. Sr. Presidente, combatemos um bom combate e
guardamos serenidade, dignidade e fé. Sei que a vitória maior está
reservada para todos nós. Aos mais de 500 mil cidadãos que, com
liberdade, tiveram coragem de dedicar-nos seu voto de confiança, o
meu Deus lhes pague. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, querido povo de Minas Gerais, vivemos nesta eleição
o que o MDB viveu nas suas lutas: a mordaça, a intolerância, a
ditadura. Esta Casa foi calada! Esta Casa foi amordaçada! Vivemos a
violência da ditadura, mas aceitamos a resposta das urnas, até porque
havia aqui duas máquinas eleitorais comprando votos. Esta Casa foi
usada, aliás, meu querido amigo Deputado Durval Ângelo, o PMDB
tomou uma providência que, se Deus quiser, o Judiciário irá julgar.
Deputado Eros Biondini, gostaríamos de registrar o gigante que V.
Exa. foi nessa eleição, apesar de sua baixa estatura. Meu querido e
sorridente Deputado, também amigo, Paulo Guedes, vejo que V. Exa.
sorri com a ditadura e com a opressão, mas as urnas falam por si.
Mais da metade do povo de Belo Horizonte não aceitou esse processo
de opressão. Aceitamos as urnas, mas não aceitamos a ditadura.
Essa é a resposta do PMDB, o maior partido do Brasil, o partido que
mais cresceu e que é o grande vitorioso, o resto só cabe à Justiça. As
urnas são respeitadas, mas a ditadura não. De volta, o guerreiro
PMDB mostrou sua força nas urnas nacionalmente e irá mostrá-la no
governo do Estado quem vai ser o grande campeão. Muito obrigado.
Sr. Presidente.

O Deputado Durval Ângelo - Logo após o primeiro turno, num aparte
que fiz ao Deputado Antônio Júlio, tendo sido logo em seguida contra-
aparteado pelo Deputado Adalclever Lopes, lembrei-lhes do velho e
saudoso Stanislaw Ponte Preta, criador do famoso “Samba do crioulo
doido” e do “Festival de besteira que assola o País - Febeapá”, que
ele sempre publicava. Parece que estão remexendo o túmulo do
nosso saudoso Stanislaw Ponte Preta, já que esse festival de besteira
continua. Todos vimos, na primeira semana após a eleição, que nós,
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sim, é que fomos massacrados aqui por um tipo de discurso da
Bancada do PMDB, que perdeu o primeiro turno, já que o candidato
da Aliança, Márcio Lacerda chegou à frente. Estávamos todos aqui,
mas poucos fizeram intervenções, como eu e o Deputado Domingos
Sávio. Todos ouviram calados como se o veredito já tivesse sido
dado, ou seja, como se o povo de Belo Horizonte já tivesse escolhido
o candidato. Deputado Adalclever Lopes, V. Exa., que foi alguém que
contribuiu muito para a campanha de Márcio Lacerda no primeiro
turno, como pode vir aqui fazer uma intervenção dessas? Um pouco
menos. Vamos mais devagar com o andor porque o santo é de barro,
apesar de o candidato não gostar muito de santo, já que ele até disse
que católico fedia. Vamos mais devagar, as coisas não são bem
assim. Há um Regimento, que estabelece normas de como se deve
abrir uma reunião. Aliás, nós, do PT, já cobramos tantas vezes que
esse Regimento fosse cumprido. Já vi o PMDB e o Deputado
Adalclever Lopes neste ano, no primeiro semestre, impedindo que
reuniões fossem abertas por falta do quórum mínimo, de 26
parlamentares. Foi o que aconteceu na última semana.
Responsabilizar quem apoiava Márcio Lacerda pelos erros do menino
Quintão, do jeca-tatu das Gerais, o que é isso? Calma lá. Que ele
responda pelos erros dele. Ele quis mostrar o pai dele no vídeo, e nós
aqui nem falamos que o seu pai é um assassino, que matou um primo.
Também não falamos dos negócios de trabalho escravo na fazenda
de seu pai, abordados na Comissão de Direitos Humanos. Não
baixamos o nível nem falamos dos cartórios do pai e como eles são
administrados e foram conseguidos. Não falamos do irmão Rodrigo,
do clã Quintão, no que diz respeito à apuração feita pela Polícia
Federal e ao uso de gravações. Não falamos nada disso. O que
aconteceu foi que ele quis escolher sua companhia e ter o apoio de
Newton Cardoso. Diga-se de passagem que o jornalista Eduardo
Costa esclareceu no domingo à noite que foi procurado
espontaneamente por Newton Cardoso. E, na quinta-feira, Newton
Cardoso ligou para os estúdios da Rádio Itatiaia querendo que
repetissem a mesma matéria, pois ela daria muitos votos para o
menino Quintão. Agora, não podem jogar nos ombros nossos, de todo
o Poder Legislativo, os erros de uma candidatura. O velho ditado
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mineiro já diz: “Quem nunca comeu melado, quando come, se
lambuza”. Essa é a grande questão. Talvez a falta de humildade, o
sapato alto que o candidato da Aliança, Márcio Lacerda, teve no
primeiro turno seja o que sobrou no candidato adversário no segundo
turno. Amanhã farei um discurso aqui, com fundo teórico e filosófico
abordando as eleições de Belo Horizonte. Mas sinto-me no dever de,
pelo menos, não concordar que se jogue isso sobre o Poder
Legislativo. É assim que a sociedade faz, tudo de errado que acontece
é culpa do Legislativo. V. Exa. está jogando nas nossas costas a culpa
de algo que aconteceu fora e cuja responsabilidade não é desta Casa.
Vamos devagar, senão Stanislaw Ponte Preta vai ressuscitar do
túmulo.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece aos colegas que vamos
dar posse ao Deputado Vanderlei Jangrossi e depois vamos
interromper os trabalhos para a homenagem às universidades que
conseguiram nota 5 do MEC. Peço a compreensão dos senhores, pois
não terei como atender a todos.

O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, solicito a palavra
pelo art. 164 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento
Interno, o Deputado Adalclever Lopes.

O Deputado Adalclever Lopes - Quero dizer ao povo de Minas
Gerais, especialmente ao povo de Belo Horizonte, que não apoiei
Márcio Lacerda no primeiro turno, mas, sim, a Deputada Jô Moraes.
E, no segundo turno, apoiei o Deputado Leonardo Quintão e nunca fiz
nada que fosse escuso. Fiz tudo abertamente, como faço em todas as
minhas posições. Minha posição no primeiro turno foi pela Deputada
Jô Moraes, e abri, de maneira clara, o meu voto. E, no segundo turno,
fiz o mesmo para o Deputado Leonardo Quintão, que foi um campeão,
um guerreiro que enfrentou a máquina da ditadura. Um rapaz de 33
anos, que mostrou que mais da metade de Belo Horizonte não aceitou
a Aliança. Deputado Durval Ângelo, o senhor tem todo direito de se
inscrever e não ficar nessa gritaria, dando faniquito. Obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, há poucos minutos

manifestei-me falando da minha alegria em ver que o ambiente
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democrático vem-se consolidando. Se há alguns anos dizíamos que
estávamos engatinhando na democracia, que nascia no País e que
dependeria de todos os brasileiros para se fortalecer, hoje podemos
dizer que ela dá os primeiros passos firmes, mas ainda há muito que
caminhar. O ambiente que vemos aqui já demonstra isso. Por outro
lado, não poderia deixar, diante das afirmações do Deputado
Adalclever Lopes a respeito de ditadura e de que a Assembléia foi
silenciada, de manifestar minha discordância, dizendo claramente por
quê. O Deputado Durval Ângelo lembrou muito bem que - faço aqui
um histórico breve -, logo após o primeiro turno, nós que apoiamos o
candidato Márcio Lacerda e tínhamos a convicção de que ele
representava a melhor alternativa para Belo Horizonte fomos até
objeto de chacota em alguns momentos. Aí alguns acreditaram que o
jogo estava encerrado, que já no início do segundo turno se
desenhava um novo cenário e que a eleição fatalmente seria vencida
pelo PMDB. Ainda assim o debate continuou ocorrendo nesta Casa.
Debates pela TV Assembléia, em que tivemos oportunidade de
debater com o Deputado Sávio Souza Cruz, que defendia uma linha
de pensamento enquanto defendíamos outra, e debates neste
Plenário. Em todas as reuniões que não foram abertas por falta de
quórum, eu, que sempre apoiei o candidato Márcio Lacerda, aqui
estava para compor quórum, assim como outros colegas do PSDB. A
ausência de vários Deputados, entre eles alguns do próprio PMDB, do
PT e do PSDB, não foi uma situação exclusiva daquele momento, já
ocorreu em outras oportunidades nesta Casa. Nas vésperas de uma
eleição, isso já era previsto até certo ponto, o que não impediu que o
debate continuasse, porque entrevistas eram dadas à TV Assembléia.
Aliás, no penúltimo dia das eleições, parece-me que na sexta-feira, o
Deputado Antônio Júlio, que aqui se faz presente, usou a palavra na
Comissão de Defesa do Consumidor, quando se tratava de um outro
assunto absolutamente estranho à eleição municipal, e fez a defesa
apaixonada de suas teses, como é característico do Deputado,
sempre firme nelas, e de uma maneira absolutamente livre. O que
realmente vimos foi, em muitos momentos, até na Comissão de
Direitos Humanos, um trabalho para desmentirmos e, de alguma
forma, defender-nos de ataques grosseiros. Estive na Rádio Itatiaia,
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além de ter-me manifestado aqui, demonstrando a minha surpresa e,
ao mesmo tempo, tristeza, não tenho dúvida, também do povo de Belo
Horizonte e de Minas, de ver o Sr. Newton Cardoso, que perdeu as
últimas eleições, tentar voltar à cena política.

O Sr. Presidente - A Presidência pede aos colegas que sejam
breves.

O Deputado Domingos Sávio - Concluirei meu raciocínio, mas
lembro a V. Exa. que estou absolutamente dentro do tempo da
questão de ordem. Concluindo no tempo que é regimental, manifestei-
me naquele momento porque o Sr. Newton Cardoso atacou o
candidato Márcio Lacerda usando adjetivos e palavras agressivas. E
estendeu essa agressão ao Governador Aécio Neves e ao Senador
Eliseu Resende, a quem simplesmente chamou de velho, esquecendo
toda a sua história de dedicação ao povo mineiro. Aí, obviamente,
fomos à Rádio Itatiaia e nos manifestamos contra isso. Assim como,
na Comissão de Direitos Humanos, houve um desagravo às
agressões feitas ao Márcio Lacerda, como se ele fosse simplesmente
um criminoso, porque estava disputando as eleições e fatalmente
haveria de ganhá-las, como ganhou. Insisto em dizer que ganhou a
democracia. Todos tiveram oportunidade de amadurecer nesse
processo. O segundo turno foi rico nesse aspecto, mas não podemos
fazer aqui um terceiro turno e trazer as mágoas de uma derrota. Muito
menos poderia eu vir aqui, como alguém que esteve do lado da vitória,
espezinhar os colegas. É num gesto de respeito a todos que digo:
vamos continuar trabalhando para que a democracia se fortaleça. Isso
significa respeitar as divergências de opinião e, principalmente, o
resultado das urnas e a vontade do povo de Belo Horizonte. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, a discussão acalorada
está tomando um rumo realmente esquisito. Quando o Deputado
Leonardo Quintão foi para o segundo turno, posicionamo-nos com
muita clareza. Até fiz a denúncia aqui de que o Deputado Virgílio
Guimarães e um tal de Miguel Júnior tinham feito uma reunião e
deram ordem para bater até sangrar. Na primeira reunião após esse
pronunciamento do Deputado Virgílio Guimarães, houve uma
agressão ao Deputado Leonardo Quintão e lá foi constatado que havia
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algumas pessoas que eram condenadas pela lei. Tive oportunidade,
Sr. Presidente, de procurar o Presidente da Assembléia e o Líder do
Governo. Disse-lhes que o Governador tinha de tomar providência,
pois não queríamos que a eleição passasse além da discussão
política e a ordem era para agredir, bater. Disse aos Deputados
Alberto Pinto Coelho e Mauri Torres que, como Presidente da
Assembléia e Líder do Governo, deveriam levar essas informações ao
Governador do Estado - aliás, parece-me que isso foi feito, tanto que a
milícia contratada pelo Virgílio Guimarães e pelo Deputado Miguel
Júnior não apareceu mais nos eventos. Fizemos esse
pronunciamento, ou seja, cobramos, insistimos e denunciamos, pois o
que aconteceu nessas eleições de Belo Horizonte não tem a mínima
lógica num regime democrático. Sabemos que a regra do jogo é essa
e que realmente o poder econômico e financeiro tem força. Todavia,
em Belo Horizonte foi usado com excesso, com muito excesso. Nessa
reunião em que o Deputado Domingos fala do Deputado Durval
Ângelo, o tempo da TV Assembléia foi usado para fazer uma
campanha contra o Leonardo Quintão. Denunciei isso ao TRE porque,
como membro desta Casa, me senti agredido e as coisas passaram
do limite. Realmente, aproveitei o momento da Comissão de Defesa
do Consumidor e fiz essa denúncia publicamente e ao vivo também -
aliás, dentro da lógica e de uma discussão em que cobrávamos do
Presidente da Assembléia e do 1º-Secretário um posicionamento mais
claro. A Assembléia foi calada nos últimos oito dias da eleição. Quer
dizer, no último dia tínhamos mais de 20 Deputados, mas apenas 10
assinaram a lista - aliás, estou com a listagem -, sendo 5 do PDMB.
Para quê? Para não trazer a discussão política para esta Casa.
Fomos também impedidos de fazer uma manifestação na porta da
Assembléia, aliás pacífica, apenas usando o nosso direito de nos
manifestar a favor de uma ou de outra candidatura. O Deputado
Durval Ângelo diz que deixou de falar de Newton Cardoso. Este foi um
dos maiores Governadores de Minas, Deputado Federal e, até pouco
tempo, Vice-Governador. Além disso, Prefeito de Contagem - aliás,
nessa cidade estava apoiando a candidata que foi eleita. Por que lá
ele serve e depois vem falar de Newton Cardoso? Houve um
massacre desta Casa e do jornal “Estado de Minas” contra essa
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figura, uma das mais importantes de Minas Gerais, talvez um dos
maiores empresários deste Estado e que merece o respeito do povo
mineiro. Não há uma condenação por nada que tenha feito. Então, se
querem trazer essa discussão para dentro da Casa, faremos um
apanhado de cada um. Quem acompanhou o Lacerda e o Leonardo
Quintão... Se é essa a discussão, faremos isso. Temos de discutir o
que aconteceu e a forma como aconteceu. As urnas mostraram, e o
Lacerda ganhou. Todos esperavam isso. Quando o jornal “O Tempo”
deu 30% ao Leonardo, denunciamos que aquilo era um jogo de
“marketing”, porque vieram para Belo Horizonte os maiores
marqueteiros do Brasil - aliás, não só o Duda Mendonça, chefe do
“mensalão”, mas também outros vieram, pois sabiam que o jogo
estava pesado. Sr. Presidente, queria apenas fazer esta
manifestação. Se formos trazer para dentro da Assembléia os erros
das pessoas, os nomes, esta Casa ficará complicada, pois temos
muito mais para falar do que para defender.

O Deputado Wander Borges - Sr. Presidente e demais colegas,
quero simplesmente dizer que a eleição termina com a apuração das
urnas no primeiro turno e agora no segundo turno. Estão de parabéns
todos os que participaram, sobretudo neste segundo turno, que
ampliou o debate e a discussão e trouxe para o belo-horizontino as
propostas dos candidatos A e B. O resultado foi conseqüentemente
aquele verificado no domingo. O índice de abstenção, de votos nulos
e brancos não é diferente dos outros Estados e de outras Capitais e
cidades onde houve segundo turno. Quero conclamar os
companheiros e colegas a participar, a partir do ano que vem, dessa
grande gestão que será realizada pelo Márcio Lacerda, futuro Prefeito
de Belo Horizonte, homem honrado, trabalhador e empresário de
sucesso. Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
como Secretário à frente do Ministério de Integração, já provou ser um
homem competente, com condições, determinado e que fará a
diferença. Há de se concluir que hoje, pela manhã, Dr. Márcio iniciou
os trabalhos para a equipe de transição na Prefeitura de Belo
Horizonte. Temos certeza de que melhor que ganhar eleições é
governar com retidão, justiça e amor ao próximo, construindo uma
cidade melhor para se viver. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI Nº 2.834/2008

Dá denominação de Rodovia Antônio Alves de Souza ao trecho que
liga a sede do Município de São Sebastião da Vargem Alegre à
rodovia Miraí-Guiricema.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Rodovia Antônio Alves de Souza o trecho

que liga a sede do Município de São Sebastião da Vargem Alegre à
rodovia Miraí-Guiricema.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2008.
Sebastião Costa
Justificação: A homenagem que ora se pretende fazer é das mais

justas. Trata-se de dar à rodovia o nome de um dos mais ilustres
políticos que Miraí já conheceu.

Antônio Alves de Souza estabeleceu-se em São Sebastião da
Vargem Alegre como comerciante de café e gêneros e revolucionou a
economia e a política local. Como político, representou Miraí, antes
mesmo de ser o Município emancipado, na qualidade de Vereador por
dois mandatos, iniciados em 1947 e 1951. Assim como em sua vida
pessoal, mostrou também na política ser um homem determinado,
corajoso e trabalhador, vindo a falecer no curso de seu segundo
mandato. Foi ele o inovador e visionário que transformou um pequeno
correio de casas em próspero distrito que um dia viria a ser
emancipado. Naquela época desbravava estradas e caminhos da
comunidade utilizando apenas a força braçal, visto que não havia
condições financeiras para a aquisição de máquinas. É justo que
prestemos essa homenagem àquele que sonhou com o que hoje se
realiza para seus filhos, amigos e conterrâneos, eis que o marco maior
do progresso daquele Município merece ter o nome do seu fundador.

Com as razões expostas, espera-se o apoio dos nobres pares à
aprovação desta proposição.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Transporte, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.835/2008
Declara de utilidade pública a Liga de Ribeirão das Neves de Artes

Marciais e Esportes de Contato - Lirnam -, com sede no Município de
Ribeirão das Neves.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Liga de Ribeirão das

Neves de Artes Marciais e Esportes de Contato - Lirnam -, com sede
nº Município de Ribeirão das Neves.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2008.
Sargento Rodrigues
Justificação: A Liga de Ribeirão das Neves de Artes Marciais e

Esportes de Contato - Lirnam -, com sede no Município de Ribeirão
das Neves, está em pleno e regular exercício desde 20/8/2005, é uma
pessoa jurídica de direito privado, de caráter desportivo, educacional,
assistencial e cultural, sem fins econômicos.

A referida entidade tem por finalidade o ensino e a prática de
esportes recreativos e o lazer; a assistência social e a promoção de
ações voltadas para a cultura, com destaque para a defesa e a
conservação do patrimônio histórico e artístico, além de outras
descritas no estatuto.

A Lirnam, pelo que se infere da leitura dos documentos em anexo, é
administrada por diretoria constituída de pessoas idôneas e não
remuneradas pelos cargos que ocupam.

Assim, por preencher os requisitos da Lei nº 12.972/98, esperamos o
apoio dos nobres pares à aprovação do projeto ora apresentado.

- 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 2.836/2008
Dispõe sobre sanções às seguradoras que praticarem condutas

lesivas aos segurados ou terceiros e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Ficam proibidas as seguradoras, no caso de reparação de
veículos sinistrados, de impor aos segurados ou a terceiros a relação
das oficinas reparadoras credenciadas ou referenciadas como
condição para o conserto.

§ 1º - As centrais de atendimento das seguradoras deverão informar
aos segurados e a terceiros, quando do atendimento do sinistro, o
direito de livre escolha da oficina reparadora, sem que isso implique
por si só na negativa da indenização ou reparação.

§ 2º - Feita a escolha da oficina reparadora pelo segurado ou
terceiro, a seguradora não poderá praticar as seguintes condutas:

l - impor diferenciação de prazos para vistoria preliminar e para a
liberação dos reparos;

ll - condicionar a liberação dos reparos ao fornecimento de peças
pela própria seguradora;

lll - remover o veículo para oficinas credenciadas/referenciadas, sem
autorização expressa do segurado ou terceiro;

lV - impor ao segurado ou terceiro a responsabilidade de arcar com
a diferença do custo da reparação;

V - criar diferenciação para a utilização de benefícios pelo segurado,
tais como, carros reservas, descontos na franquia e outros, quando da
ocorrência do sinistro;

Vl - exigir termo de responsabilidade para realização de vistoria de
sinistro e liberação de reparos;

Vll - estabelecer diferenciação quanto à forma de faturamento
realizada para oficinas credenciadas e não credenciadas;

Vlll - estabelecer como condição de pagamento, vistorias de
qualidade, após a entrega do veículo pela oficina ao segurado ou
terceiro;

lX - estabelecer como condição de pagamento a apresentação de
notas fiscais de compra de peças pela oficina reparadora;

X - estabelecer tempos de reparo máximos para cada reparação.
§ 3º - Havendo a prática das condutas mencionadas neste artigo, a

seguradora estará sujeita ao pagamento de multa no valor de 1.000
(um mil) mil Ufemgs, por ocorrência.

§ 4º - A pena de multa será aplicada nos termos da Lei Federal n.
8.078, de 11 de setembro de 1990, após regular processo
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administrativo em que seja garantido o contraditório e ampla defesa.
Art. 2º - As seguradoras e oficinas reparadoras que utilizarem peças

não originais ou usadas, sem a expressa autorização dos segurados
ou terceiros, terão a inscrição estadual cassada por até 5 (cinco) anos,
sem prejuízo das sanções próprias previstas em outras legislações
aplicáveis ao contrato de seguro.

§ 1º - A autorização a que se refere o /caput/ deverá ser solicitada
aos segurados e terceiros, antes do início dos reparos, por escrito, de
forma clara e objetiva.

§ 2º - A cassação se dará após regular processo administrativo, no
qual seja garantido o contraditório e a ampla defesa.

Art. 3º - As seguradoras, quando da indicação e utilização de sua
rede credenciada/referenciada, deverão emitir e entregar aos
segurados e terceiros, o Certificado de Garantia por escrito, nos
termos da lei.

Parágrafo único - Os orçamentos avaliados pelas seguradoras
deverão estar assinados pelos segurados e terceiros, nos termos da
lei.

Art. 4º - Nos locais de atendimento das seguradoras, corretoras de
seguros, reguladoras de sinistros, oficinas de reparação e quaisquer
outros de acesso ao segurado ou terceiro serão afixadas placas
indicativas informando aos consumidores quais são seus direitos no
conserto dos veículos sinistrados.

§ 1º - As placas deverão estar em local de fácil visibilidade, sendo de
tamanho não inferior a 30 (trinta) centímetros de largura e 50
(cinqüenta) centímetros de comprimento, observando-se a
proporcionalidade das letras em sua área útil.

§ 2º - O descumprimento ao previsto no /caput/ ensejará o
pagamento de multa no valor de 100 (cem) mil Ufemgs , dobrada em
caso de reincidência.

Art. 5º - As seguradoras não poderão comissionar ou gratificar
empresas ou profissionais na área de investigação de sinistros, seja
para autorizar ou negar o pagamento do seguro.

Parágrafo único - O descumprimento ao previsto no /caput/ sujeitará
as seguradoras ao pagamento de multa no valor de 500 (quinhentas)
mil Ufemgs
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Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2008.
Dinis Pinheiro
Justificação: A proposição em apreço tem como objetivo proteger os

direitos dos segurados e terceiros em relação às seguradoras, que
têm imposto uma série de condições para cumprir com a sua parte
nos contratos de seguro.

As seguradoras não têm respeitado o direito básico dos segurados
quanto à escolha da oficina reparadora para o conserto dos veículos
sinistrados, obrigando-os a somente reparar seus veículos em oficina
credenciada ou referenciada, onde, na maioria dos casos, são
utilizadas peças não originais e usadas e a cobrança é feita como se a
peça reposta fosse nova e original. O Código de Defesa do
Consumidor, no entanto, estabelece que é direito do consumidor a
reposição de peças danificadas por outras novas e originais, ou que
tenham especificação do fabricante. Ocorre que, infelizmente, não é o
que acontece na prática.

Além disso, com o objetivo de desestimular o consumidor a escolher
a oficina de sua conveniência, as seguradoras têm adotado várias
práticas abusivas: não aceitar o faturamento da oficina do consumidor,
obrigando-o a arcar com o pagamento dos reparos; protelar a
execução da vistoria preliminar e a liberação dos reparos; retirar do
segurado o benefício da utilização de carro reserva e do desconto na
franquia, entre outras. Todas essas práticas são nitidamente ilegais e
rechaçadas pelo já mencionado Código de Defesa do Consumidor.

Diante do exposto, pretendemos, com a apresentação desse projeto,
impedir todas essas práticas, obrigando as seguradoras a informar
aos segurados e terceiros, por meio da sua central de atendimento,
que têm direito à escolha de oficinas reparadoras e à substituição de
peças danificadas por peças novas e originais; a que sejam colocadas
placas nos locais de atendimento especificando os direitos dos
segurados e especificação da multa imposta à seguradora no caso de
desrespeito a esses direitos.

Por fim, como este projeto de lei tem o condão de dificultar todas
essas práticas que se tornaram rotineiras, conclamo os nobres pares
a apoiarem a proposição que ora apresentamos.
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- 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 N° 2.837/2008
Fica instituída a Política de Educação para o Trânsito e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política de Educação para o Trânsito com

os seguintes objetivos:
I - promover ações de educação para o trânsito com a finalidade de

criar uma nova cultura no trânsito, envolvendo todos os segmentos da
sociedade, mediante um processo de permanente análise e
discussão;

II - acompanhar e avaliar as ações, as atividades e os projetos de
educação para o trânsito - na educação formal e não formal - de modo
a conscientizar a sociedade sobre o papel de cada um no trânsito;

III - incentivar o cidadão a valorizar o comportamento seguro no
trânsito; e

IV - implementar uma política de educação para o trânsito, com a
participação de todos os órgãos, instituições e entidades envolvidas
com o tema.

Art. 2º - A Política de Educação para o Trânsito visa a realizar
atividades, ações e projetos de educação para o trânsito,
considerando-se as características do público-alvo e segundo as
seguintes fases de desenvolvimento:

I - criança;
Il - jovem;
IIl - adulto;
lV - idoso.
Art. 3º - As atividades, as ações e os projetos de educação para o

trânsito previstos no art. 2º serão acompanhados e avaliados,
sistemática e constantemente, por meio de reuniões, de encontros
regionais e de um encontro estadual, a ser realizado uma vez por ano.

Art. 4º - Fica instituído o Prêmio Detran - Parceiros do Trânsito
Seguro a ser concedido anualmente pelo Departamento Estadual de
Trânsito, com os seguintes objetivos:
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I - motivar a sociedade mineira a propor ou desenvolver ações para
a melhoria efetiva da segurança no trânsito, contribuindo para a
redução do número e da gravidade dos acidentes;

II - reconhecer as ações, os projetos e as campanhas realizadas
para um trânsito mais seguro, premiando aqueles que mais se
destacarem; e

III - incentivar os Municípios, as entidades de ensino, por meio de
seus educadores e estudantes, os Centros de Formação de
Condutores - CFCs -, as empresas de transporte público de
passageiros, as empresas de transporte de carga, as associações e
organizações não governamentais - ONGs e a imprensa a
desenvolverem projetos, campanhas e ações para a melhoria da
segurança no trânsito.

Art. 5º - A premiação será concedida em categorias e subcategorias,
a saber:

I - Categoria "Município": destinada a premiar administrações
municipais que tenham realizado ações ou projetos específicos para a
melhoria da segurança no trânsito.

II - Categoria "Educador": destinada a premiar educadores de
estabelecimento de ensino, público ou privado, que tenham
desenvolvido atividades com artes plásticas, materiais didáticos,
música, artes cênicas, ou outros trabalhos voltados à educação e
segurança no trânsito, dividindo-se nas seguintes subcategorias:

a) ensino fundamental;
b) ensino médio;
c) ensino superior.
III - Categoria "Estudante": destinada a premiar estudantes de

estabelecimento de ensino, público ou privado, que tenham
desenvolvido trabalhos de pintura ou desenho, redações sobre temas
de trânsito, histórias em quadrinhos, ou outros trabalhos voltados à
educação ou segurança no trânsito, dividindo-se nas seguintes
subcategorias:

a) ensino fundamental;
b) ensino médio;
c) ensino superior.
IV - Categoria "Centro de Formação de Condutores - CFC":
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destinada a premiar os CFCs que tenham desenvolvido programas,
campanhas educativas, folhetos, adesivos, ou outras atividades
voltadas à educação e segurança no trânsito;

V - Categoria "Empresa de Transporte Público": destinada a premiar
empresas de transporte público de passageiros, que tenham
desenvolvido ações, projetos, treinamento, capacitação de motoristas
e outras atividades para aumentar a segurança no trânsito, dividindo-
se nas seguintes subcategorias:

a) Empresa de transporte público municipal e metropolitano;
b) Empresa de transporte público intermunicipal e interestadual.
VI - Categoria "Empresa de Transporte de Carga": destinada a

premiar empresas de transporte de carga, que tenham desenvolvido
ações, projetos, treinamento, capacitação de motoristas e outras
atividades para aumentar a segurança no trânsito;

VII - Categoria "Associações e ONGs": destinada a premiar as
associações, organizações não governamentais - ONGs - e entidades
sem fins lucrativos que tenham desenvolvido ações, projetos,
programas, campanhas educativas, folhetos, adesivos e outras
atividades voltadas à educação e segurança no trânsito;

VIII - Categoria "Imprensa": destinada a premiar profissionais de
jornais, revistas, rádio, televisão, internet, e outros meios de
comunicação que tenham produzido matérias, reportagens,
programas, campanhas ou outros trabalhos voltados à educação e a
segurança no trânsito;

IX - Categoria "Especial": destinada a premiar outros interessados
não constantes das categorias anteriores e que tenham desenvolvido
ações, elaborado projetos, estudos, programas, campanhas ou
sugestões com a finalidade específica de aumentar a segurança no
trânsito.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2008.
Dinis Pinheiro
Justificação: Com essa Política, acreditamos poder desencadear um

processo de profunda reflexão sobre o trânsito e promover ações
voltadas à área, por meio da adesão da sociedade nas suas diversas
representações. A finalidade dessa política, portanto, é a de
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estabelecer diretrizes norteadoras da educação para o trânsito e
contribuir para que as ações realizadas atinjam eficaz e
eficientemente o objetivo pretendido, qual seja o de mudar uma
cultura há muito instituída, fazendo com que o trânsito se torne,
realmente, um espaço de convivência democrática e solidária.

O trânsito caracteriza-se pela relação homem-necessidade de
circulação, num contexto determinado. Transitar é uma necessidade
de todo ser humano. Todos, portanto, são usuários do trânsito,
independente do papel que estejam desempenhando.

O código de Trânsito Brasileiro, no Cap. I das Disposições
Preliminares, art. 1º, § 1º, assim define trânsito:

“... utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou
em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada,
estacionamento e operação de carga e descarga”. Sob essa acepção,
o trânsito se constitui num complexo sistema de relações dos homens
entre si e desses com o espaço no qual interagem. Considerando
esse enfoque, é importante enfatizar que o crescimento das cidades
gerou um maior número de veículos circulando, de pessoas
transitando, de crianças nas ruas, fazendo com que os problemas
cresçam na mesma proporção, comprometendo a mobilidade e a
acessibilidade aos espaços destinados ao tráfego. Os índices de
acidentalidade no trânsito denunciam a psicopatologia envolvida neste
tipo de convivência, já que na maioria dos acidentes está presente o
excesso de velocidade e manobras inadequadas, conseqüências
diretas de decisões consciente e inconscientemente motivadas dos
condutores. O tipo de infração mais cometido em Minas Gerais nos
últimos seis anos, segundo dados do Detran-MG, está relacionado ao
excesso de velocidade. São considerados causadores dos acidentes
de trânsito os fatores humanos, veicular e viário-ambiental. Entretanto,
a determinação da causa de cada acidente de trânsito envolve
trabalho específico de perícia, existindo, desta forma, poucos dados
confiáveis relativos à participação percentual dos fatores antes
mencionados nos acidentes de trânsito.

No ano de 2001, segundo a Associação Nacional de Fabricantes de
Veículos Automotores - Anfavea -, a frota mundial correspondia a
748,7 milhões de veículos sendo a população mundial oito vezes
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maior do que o número de veículos citado, no mesmo período. Em
contrapartida, o número de mortos no mundo, segundo a Federação
Nacional de Distribuição de Veículos Automotores - Fenabrave,
corresponde a, aproximadamente, 500 mil por ano. No Brasil, segundo
o Anuário Estatístico do Denatran, em 2002 ocorreram 18.877 mortes
por acidentes de trânsito. Este número representa os mortos nos
locais do acidente de trânsito, não sendo acrescido os acidentados
que vieram a falecer nos hospitais, fazendo-se crer que o número de
mortes supera e muito o divulgado.

De acordo com a perspectiva apresentada, pode-se perceber que a
situação tende a se agravar. Assim, levando-se em conta os dados
apresentados, pode-se considerar o trânsito e a violência nele
manifesta como um problema de saúde pública, que, se não
enfrentado com eficiência, ocasiona e ocasionará danos irreparáveis à
sociedade, aos indivíduos e ao Estado, pelas crescentes perdas
advindas do crescimento do número de acidentes.

Em relação às mortes no trânsito, o Brasil apresenta índices
superiores aos dos Estados Unidos da América e de países da
Europa. Tome-se como exemplo o índice de mortos por 10.000
veículos: pelos dados, constata-se que o trânsito acaba gerando mais
perdas e mutilações do que o ocasionado por guerras, conflitos,
doenças e outras catástrofes enfrentadas pela humanidade. Esse
quadro leva-nos a propor uma ação conjunta, que tenha como meta
mudar a atual conjuntura. Muitas campanhas e atividades vêm sendo
desenvolvidas no Estado, porém não têm conseguido alterar a cultura
de violência no trânsito por motivos diversos: descontinuidade e
duplicidade de ações, descompasso entre o contexto local e objeto
das ações, criação e uso de materiais nem sempre adequados ao
público-alvo e, ainda, a proposição e o desenvolvimento de ações
isoladas de educação para o trânsito.

A construção de diretrizes para uma Política de Educação para o
Trânsito envolve considerarmos também as determinações do
contexto de um mundo globalizado e excludente e seus reflexos nas
relações sociais.

Faz-se necessário, portanto, um trabalho solidário para que se
estabeleçam bases para a integração de esforços, de instituições e
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organismos que vêm buscando a humanização do trânsito em nosso
Estado. A construção de uma Política para a Educação para o
Trânsito em Minas Gerais é o alicerce para a formação de uma nova
mentalidade e de um novo comportamento que priorizem a vida.
Respeitando os diferentes projetos voltados para a melhoria do
trânsito, esta Política objetiva, antes de mais nada, unir esforços para
potencializar as ações educativas, formando uma rede de
solidariedade para a concretização de um trânsito seguro no em
Minas Gerais.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.838/2008
Dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de cartazes ou placas

em instituições financeiras e outros estabelecimentos que operam
com financiamentos com informações sobre a Lei Federal nº 8.078/90
e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica estabelecido que em todas as instituições financeiras e

outros estabelecimentos que operem com financiamento, crédito,
empréstimos ou outras operações financeiras do gênero, deverão ter
fixados cartazes e mantidos avisos informando que a Lei Federal nº
8.078/1990, assegura ao consumidor a liquidação antecipada do
débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros
e demais acréscimos.

Parágrafo único - As placas ou cartazes de que trata o /caput/ terão
dimensões suficientes para que a informação possa ser lida a boa
distância, e deverão ser afixados em locais de ampla e perfeita
visualização por parte do consumidor.

Art. 2º - A fiscalização do cumprimento da presente lei ficará a cargo
dos órgãos de proteção e defesa do consumidor.

Art. 3º - As instituições financeiras e outros estabelecimentos, a
partir da publicação desta lei, terão o prazo de trinta dias para
colocação da placa ou cartaz.

Parágrafo único - O não-cumprimento da presente lei sujeitará o
infrator as seguintes penalidades sem prejuízo das sanções cíveis e
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penais cabíveis;
I - advertência, na primeira ocorrência;
II - multa, no valor de R$1.000,00 (mil reais), na segunda ocorrência;
III - multa equivalente ao dobro da prevista no inciso II, nas

ocorrências subseqüentes, e suspensão temporária das atividades do
infrator pelo prazo máximo de trinta dias;

IV - cassação do alvará de funcionamento.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2008.
Dinis Pinheiro
Justificação: Submeto à elevada consideração de V. Exas. o projeto

de lei em apreço, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de
cartazes ou placas nas instituições financeiras e outros
estabelecimentos que operam com financiamentos, com informações
que assegurem ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total
ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais
créditos.

Oportuno dizer que esse projeto de lei é de alcance social, uma vez
que dará publicidade permanente a um direito já disposto no Código
de Proteção e Defesa do Consumidor, sobre o qual, na maioria das
vezes, as empresas não informam aos clientes, e que lhes garante a
redução dos juros e de outros acréscimos quando da antecipação e
quitação das prestações dos empréstimos, créditos e outras
operações do gênero.

Nesse sentido, toda forma de divulgação em defesa do consumidor
é de suma importância. E para dar continuidade a essas dignas ações
de interesse público, faz-se mister o apoio dos nobres pares, à
aprovação da proposição apresentada.

- 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 2.839/2008
Institui o Estatuto de Museus e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
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Art. 1º - Consideram-se museus, para os efeitos desta lei, as
instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam,
comunicam, interpretam e expõem, para fins de preservação, estudo,
pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de
valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra
natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu
desenvolvimento.

Parágrafo único - Enquadrar-se-ão nesta lei as instituições e os
processos museológicos voltados para o trabalho com o patrimônio
cultural e o território visando ao desenvolvimento cultural e
socioeconômico e à participação das comunidades.

Art. 2º - São princípios fundamentais dos museus:
I - a valorização da dignidade humana;
II - a promoção da cidadania;
III - o cumprimento da função social;
IV - a valorização e preservação do patrimônio cultural e ambiental;
V - a universalidade do acesso, o respeito e a valorização da

diversidade cultural;
VI – o intercâmbio institucional.
Parágrafo único - A aplicação deste artigo está vinculada aos

princípios basilares do Plano Nacional de Cultura e do regime de
proteção e valorização do patrimônio cultural.

Art. 3º - O poder público estabelecerá mecanismos de fomento e
incentivo visando à sustentabilidade dos museus mineiros.

Art. 4º - Os bens culturais dos museus, em suas diversas
manifestações, podem ser declarados como de interesse público, no
todo ou em parte.

§ 1º - Consideram-se bens culturais passíveis de musealização os
bens móveis e imóveis de interesse público, de natureza material ou
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de
referência ao ambiente natural, à identidade, à cultura e à memória
dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira.

§ 2º - Será declarado como de interesse público o acervo dos
museus cuja proteção e valorização, pesquisa e acesso por parte da
sociedade representar um valor cultural de destacada importância
para o povo mineiro, respeitada a diversidade cultural, regional, étnica
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e lingüística do Estado.
Art. 5º - Esta lei não se aplica a bibliotecas, arquivos, centros de

documentação e coleções visitáveis.
Parágrafo único - São consideradas coleções visitáveis os conjuntos

de bens culturais conservados por uma pessoa física ou jurídica, que
não apresentem as características previstas no art. 1º desta lei e que
sejam abertos à visitação, ainda que esporadicamente.

CAPÍTULO II
Do Regime Aplicável aos Museus

Art. 6º - A criação de museus por qualquer entidade é livre,
independentemente do regime Jurídico, nos termos estabelecidos
nesta lei.

Art. 7º - A criação, a fusão e a extinção de museus serão efetivadas
por meio de documento público.

§ 1º - A elaboração de planos, programas e projetos museológicos,
visando à criação, fusão ou manutenção de museus, deve estar em
consonância com a Lei nº 7.287, de 18 de dezembro de 1984.

§ 2º - A criação, fusão ou extinção de museus deverá ser registrada
no órgão competente do poder público.

Art. 8º - Os museus poderão estimular a constituição de associações
de amigos dos museus, grupos de interesse especializado,
voluntariado ou outras formas de colaboração e participação
sistemática da comunidade e do público.

§ 1º - Os museus, na medida de suas possibilidades, facultarão
espaços para a instalação de estruturas associativas ou de
voluntariado que tenham como fim a contribuição para o desempenho
das funções e finalidades dos museus.

§ 2º - Os museus poderão criar serviço de acolhimento, formação e
gestão de voluntariado, dotado de regulamento específico,
assegurando o beneficio mútuo da instituição e dos voluntários.

Art. 9° - A denominação de museu estadual, regional  ou distrital só
poderá ser utilizada por museu autorizado pelo Estado a utilizá-la.

Art. 10 - A denominação de museu municipal só poderá ser utilizada
por museu vinculado a Município ou por museu autorizado pelo
Município a utilizá-la.

Seção I
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Dos Museus Públicos
Art. 11 - São considerados museus públicos as instituições

museológicas vinculadas ao poder público e situadas no território do
Estado.

Art. 12 - O poder público estabelecerá plano anual para garantir o
funcionamento dos museus públicos e permitir o cumprimento de suas
finalidades.

Art. 13 - Os museus públicos serão regidos por ato normativo
específico.

Parágrafo único - Sem prejuízo do disposto neste artigo, o museu
público poderá estabelecer convênios para sua gestão.

Art. 14 - É vedada a participação direta ou indireta de pessoal
técnico de museu público em atividades ligadas à comercialização de
bens culturais.

Parágrafo único - Atividades de avaliação para fins comerciais serão
permitidas a funcionários em serviço em museus nos casos de uso
interno ou de interesse científico ou a pedido de órgão do poder
público, mediante procedimento administrativo cabível.

Art. 15 - Os museus manterão funcionários devidamente
qualificados, observada a legislação vigente.

Parágrafo único - A entidade gestora de museu público garantirá a
disponibilização de funcionários qualificados e em número suficiente
para o cumprimento de suas finalidades.

Seção II
Do Regimento e das Áreas Básicas dos Museus

Art. 16 - As entidades públicas e privadas de que dependem os
museus deverão definir claramente seu enquadramento orgânico e
aprovar o respectivo regimento.

Art. 17 - Todo museu deverá dispor de instalações adequadas ao
cumprimento das funções necessárias, bem como ao bem-estar dos
usuários e funcionários.

Art. 18 - Compete à direção dos museus assegurar o seu bom
funcionamento, o cumprimento do plano museológico por meio de
funções especializadas, bem como planejar e coordenar a execução
do plano anual de atividades.

Subseção I
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Da Preservação, Da Conservação, Da Restauração e Da Segurança
Art. 19 - Os museus garantirão a conservação e a segurança de

seus acervos.
Parágrafo único - Os programas, as normas e os procedimentos de

preservação, conservação e restauração serão elaborados por cada
museu em conformidade com a legislação vigente.

Art. 20 - Aplicar-se-á o regime de responsabilidade solidária às
ações de preservação, conservação ou restauração que impliquem
dano irreparável ou destruição de bens culturais dos museus, sendo
punível a negligência.

Art. 21 - Os museus devem dispor das condições de segurança
indispensáveis para garantir a proteção e a integridade dos bens
culturais sob sua guarda, bem como dos usuários, dos respectivos
funcionários e das instalações.

Parágrafo único - Cada museu deve dispor de um Programa de
Segurança periodicamente testado para prevenir e neutralizar perigos.

Art. 22 - É facultado aos museus estabelecer restrições à entrada de
objetos e, excepcionalmente, pessoas, desde que devidamente
justificadas.

Art. 23 - As entidades de segurança pública poderão cooperar com
os museus por meio da definição conjunta do Programa de Segurança
e da aprovação dos equipamentos de prevenção e neutralização de
perigos.

Art. 24 - Os museus colaborarão com as entidades de segurança
pública no combate aos crimes contra a propriedade e o tráfico de
bens culturais.

Art. 25 - O Programa e as regras de segurança de cada museu têm
natureza confidencial.

Parágrafo único - A violação do dever de sigilo sobre o Programa ou
das regras de segurança constitui infração disciplinar grave, sem
prejuízo das penalidades previstas em legislação vigente, sendo o
sigilo objeto, inclusive, de contratos realizados com empresas
privadas de segurança.

Subseção II
Do Estudo, da Pesquisa e da Ação Educativa

Art. 26 - O estudo e a pesquisa fundamentam as ações
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desenvolvidas em todas as áreas dos museus, no cumprimento das
suas múltiplas competências.

§ 1º - O estudo e a pesquisa nortearão a política de aquisições e
descartes, a identificação e caracterização dos bens culturais
incorporados ou incorporáveis, e as atividades com fins de
documentação, de conservação, de interpretação e exposição e de
educação.

§ 2º - Os museus deverão promover estudos de público, diagnóstico
de participação e avaliações periódicas objetivando a progressiva
melhoria da qualidade de seu funcionamento e o atendimento às
necessidades dos visitantes.

Art. 27 - Os museus deverão promover ações educativas
fundamentadas no respeito à diversidade cultural e na participação
comunitária, contribuindo para ampliar o acesso da sociedade às
manifestações culturais e ao patrimônio material e imaterial de cada
região.

Art. 28 - Os museus deverão disponibilizar oportunidades de prática
profissional aos estabelecimentos de ensino que ministrem cursos de
museologia e afins, nos campos disciplinares relacionados às funções
museológicas e à sua vocação.

Subseção III
Da Difusão Cultural e Do Acesso aos Museus

Art. 29 - As ações de comunicação constituem formas de se fazer
conhecer os bens culturais incorporados ou depositados no museu, de
forma a propiciar o acesso público.

Parágrafo único - O museu regulamentará o acesso público aos
bens culturais, levando em consideração as condições de
conservação e segurança.

Art. 30 - Os museus deverão elaborar e implementar Programas de
Exposições adequados à sua vocação e tipologia, com a finalidade de
promover acesso aos bens culturais e estimular a reflexão e o
reconhecimento do seu valor simbólico.

Art. 31 - Os museus poderão autorizar ou produzir publicações sobre
temas vinculados a seus bens culturais e peças publicitárias sobre seu
acervo e suas atividades.

§ 1º - Serão garantidos a qualidade, a fidelidade e os propósitos
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científicos e educativos do material produzido, sem prejuízo dos
direitos de autor e conexos.

§ 2º - Todas as réplicas e demais cópias serão assinaladas como
tais, de modo a evitar que sejam confundidas com os objetos ou
espécimes originais.

Art. 32 - A política de gratuidade ou onerosidade do ingresso ao
museu será estabelecida por ele ou pela entidade de que dependa,
para diferentes públicos, conforme dispositivos abrigados pelo sistema
legislativo nacional.

Art. 33 - Os museus caracterizar-se-ão pela acessibilidade universal
dos diferentes públicos, na forma da legislação vigente.

Art. 34 - As estatísticas de visitantes dos museus serão enviadas ao
órgão ou entidade competente do poder público, na forma fixada pela
respectiva entidade, quando solicitadas.

Art. 35 - Os museus deverão disponibilizar um livro de sugestões e
reclamações disposto de forma visível na área de acolhimento dos
visitantes.

Subseção IV
Dos Acervos dos Museus

Art. 36 - Os museus deverão formular, aprovar ou, quando cabível,
propor para aprovação da entidade de que dependa uma política de
aquisições e descartes de bens culturais, atualizada periodicamente.

Parágrafo único - Os museus vinculados ao poder público darão
publicidade aos termos de descartes a serem efetuados pela
instituição, por meio de publicação no diário oficial dos Poderes do
Estado.

Art. 37 - É obrigação dos museus manter documentação
sistematicamente atualizada sobre os bens culturais que integram
seus acervos, na forma de registros e inventários.

§ 1º - O registro e o inventário dos bens culturais dos museus devem
estruturar-se de forma a assegurar a compatibilização com o
inventário estadual dos bens culturais.

§ 2º - Os bens, inventariados ou registrados, gozam de proteção
com vistas a evitar o seu perecimento ou degradação, a promover sua
preservação e segurança e a divulgar a respectiva existência.

Art. 38 - Os inventários museológicos e outros registros que
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identifiquem bens culturais, elaborados por museus públicos e
privados, são considerados patrimônio arquivístico de interesse
estadual e devem ser conservados nas respectivas instalações dos
museus, de modo a evitar destruição, perda ou deterioração.

Parágrafo único - No caso de extinção dos museus, os seus
inventários e registros serão conservados pelo órgão ou entidade
sucessora.

Art. 39 - A proteção dos bens culturais dos museus se completa pelo
inventário estadual, sem prejuízo de outras formas de proteção
concorrentes.

§ 1º - Entende-se por inventário estadual a inserção de dados
sistematizada e atualizada periodicamente sobre os bens culturais
existentes em cada museu, objetivando a sua identificação e proteção.

§ 2º - O inventário estadual dos bens dos museus não terá
implicações na propriedade, posse ou outro direito real.

§ 3º - O inventário dos bens culturais dos museus será coordenado
pela Secretaria de Estado da Cultura.

§ 4º - Para efeito da integridade do inventário nacional, os museus
responsabilizar-se-ão pela inserção dos dados sobre seus bens
culturais.

Subseção V
Do Uso das Imagens e Reproduções dos Bens Culturais dos Museus
Art. 40 - Os museus facilitarão o acesso à imagem e à reprodução

de seus bens culturais e documentos conforme os procedimentos
estabelecidos na legislação vigente e nos regimentos internos de cada
museu.

Parágrafo único - A disponibilização de que trata este artigo será
fundamentada nos princípios da conservação dos bens culturais, do
interesse público, da não-interferência na atividade dos museus e da
garantia dos direitos de propriedade intelectual, inclusive imagem, na
forma da legislação vigente.

Art. 41 - Os museus garantirão a proteção dos bens culturais que
constituem seus acervos, tanto em relação à qualidade das imagens e
reproduções quanto em relação à fidelidade aos sentidos educacional
e de divulgação que lhes são próprios, na forma da legislação vigente.

Seção III
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Do Plano Museológico
Art. 42 - É dever dos museus elaborar e implementar o Plano

Museológico.
Art. 43 - O Plano Museológico é compreendido como ferramenta

básica de planejamento estratégico, de sentido global e integrador,
indispensável para a identificação da vocação da instituição
museológica para a definição, o ordenamento e a priorização dos
objetivos e das ações de cada uma de suas áreas de funcionamento,
bem como fundamenta a criação ou a fusão de museus, constituindo
instrumento fundamental para a sistematização do trabalho interno e
para a atuação dos museus na sociedade.

Art. 44 - O Plano Museológico do museu definirá sua missão básica
e sua função específica junto à sociedade e poderá contemplar os
seguintes itens, entre outros:

I – o diagnóstico participativo da instituição, podendo ser realizado
com o concurso de colaboradores externos;

II – a identificação dos espaços, bem como dos conjuntos
patrimoniais sob a guarda dos museus;

III – a identificação dos públicos a quem se destina o trabalho dos
museus;

IV - detalhamento dos programas:
a) institucional;
b) de gestão de pessoas;
c) de acervos;
d) de exposições;
e) educativo e cultural;
f) de pesquisa;
g) arquitetônico-urbanístico;
h) de segurança;
i) de financiamento e fomento;
j) de comunicação.
§ 1º - Na consolidação do Plano Museológico deve-se levar em

conta o caráter interdisciplinar dos Programas.
§ 2º - O Plano Museológico será elaborado, preferencialmente, de

forma participativa, envolvendo o conjunto dos funcionários dos
museus, além de especialistas, parceiros sociais, usuários e
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consultores externos, levado em conta suas especificidades.
§ 3º - O Plano Museológico deverá ser avaliado permanentemente e

revisado pela instituição com periodicidade definida em seu
Regimento.

Art. 45 - Os projetos componentes dos Programas do Plano
Museológico caracterizar-se-ão pela exeqüibilidade, adequação às
especificações dos distintos Programas, apresentação de cronograma
de execução, a explicitação da metodologia adotada, a descrição das
ações planejadas e a implantação de um sistema de avaliação
permanente.

CAPÍTULO III
A Sociedade e os Museus

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 46 - Em consonância com o propósito de serviço à sociedade
estabelecido nesta lei, poderão ser promovidos mecanismos de
colaboração com outras entidades.

Art. 47 - As atividades decorrentes dos mecanismos previstos no
artigo anterior serão autorizadas e supervisionadas pela direção do
museu, que poderá suspendê-las caso seu desenvolvimento entre em
conflito com o funcionamento normal do museu.

Art. 48 - Serão entendidas como Associações de Amigos de museus
as sociedades civis, sem fins lucrativos, constituídas na forma da lei
civil, que preencham, ao menos, os seguintes requisitos:

I – constar em seu instrumento criador, como finalidade exclusiva, o
apoio, a manutenção e o incentivo às atividades dos museus a que se
refiram especialmente aquelas destinadas ao público em geral;

II – não restringir a adesão de novos membros, sejam pessoas
físicas, sejam jurídicas;

III - ser vedada a remuneração da diretoria;
Parágrafo único - O reconhecimento da Associação de Amigos dos

museus será realizado em ficha cadastral elaborada pelo órgão
mantenedor ou entidade competente.

Art. 49 - A utilização de áreas de museus, a título precário ou
oneroso, sob o regime de permissão ou concessão de uso, será
regulada no regimento do museu.
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Art. 50 - As Associações de Amigos deverão tornar públicos seus
balanços periodicamente.

Parágrafo único - As Associações de Amigos de museus deverão
permitir quaisquer verificações determinadas pelos órgãos de controle
competentes, prestando os esclarecimentos que lhes forem
solicitados, além de serem obrigadas a remeter-lhes anualmente
cópias de balanços e dos relatórios do exercício social.

Art. 51 - As Associações de Amigos, no exercício de suas funções,
submeter-se-ão à aprovação prévia e expressa da instituição a que se
vinculem, dos planos, projetos e ações.

Seção II
Do Sistema Mineiro de Museus

Art. 52 - O Sistema Mineiro de Museus é uma rede organizada de
instituições museológicas, baseado na adesão voluntária, configurado
de forma progressiva e que visa à coordenação, articulação, à
mediação, à qualificação e à cooperação entre os museus.

Art. 53 - O Sistema Mineiro de Museus disporá de um comitê gestor,
com a finalidade de propor diretrizes e ações, bem como apoiar e
acompanhar o desenvolvimento do setor museológico mineiro.

Parágrafo único - O Comitê Gestor do Sistema Mineiro de Museus
será composto por representantes de órgãos e entidades com
representatividade na área da museologia estadual.

Art. 54 - O Sistema Mineiro de Museus tem a finalidade de
promover:

I - a interação entre os museus, instituições afins e profissionais
ligados ao setor, visando ao constante aperfeiçoamento da utilização
de recursos materiais e culturais;

II - a valorização, registro e disseminação de conhecimentos
específicos no campo museológico;

III - a gestão integrada e o desenvolvimento das instituições, acervos
e processos museológicos;

IV - o desenvolvimento de ações voltadas para as áreas de
aquisição de bens, capacitação de recursos humanos, documentação,
pesquisa, conservação, restauração, comunicação e difusão entre os
órgãos e entidades públicas, entidades privadas e unidades
museológicas que integrem o Sistema;
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V – a promoção da qualidade do desempenho dos museus por meio
da implementação de procedimentos de avaliação.

Art. 55 - Constituem objetivos específicos do Sistema Mineiro de
Museus:

I - promover a articulação entre as instituições museológicas,
respeitando sua autonomia jurídico-administrativa, cultural e técnico-
científica;

II - estimular o desenvolvimento de programas, projetos e atividades
museológicas que respeitem e valorizem o patrimônio cultural de
comunidades populares e tradicionais, de acordo com as suas
especificidades;

III - divulgar padrões e procedimentos técnico-científicos que
orientem as atividades desenvolvidas nas instituições museológicas;

IV - estimular e apoiar programas e projetos de incremento e
qualificação profissional de equipes que atuem em instituições
museológicas;

V - estimular a participação e o interesse dos diversos segmentos da
sociedade no setor museológico;

VI - estimular o desenvolvimento de programas, projetos e
atividades educativas e culturais nas instituições museológicas;

VII - incentivar e promover a criação e a articulação de redes e
sistemas interestaduais, municipais e internacionais de museus, bem
como seu intercâmbio e integração ao Sistema Mineiro de Museus;

VIII - contribuir para a implementação, manutenção e atualização do
Cadastro Mineiro de Museus;

IX - propor a criação e aperfeiçoamento de instrumentos legais para
o melhor desempenho e desenvolvimento das instituições
museológicas no Estado;

X - propor medidas relativas à política de segurança e proteção de
acervos, instalações e edificações;

XI - incentivar a formação, atualização e valorização dos
profissionais de instituições museológicas;

XII - estimular práticas voltadas para permuta, aquisição,
documentação, investigação, preservação, conservação, restauração
e difusão de acervos museológicos.

Art. 56 - Poderão fazer parte do Sistema Mineiro de Museus,
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mediante formalização de instrumento hábil a ser firmado com o órgão
competente, os museus públicos e privados, as instituições
educacionais relacionadas à área de museologia e as entidades afins,
na forma da legislação específica.

Art. 57 - Terão prioridade quanto ao beneficiamento por políticas
especificamente desenvolvidas os museus integrantes do Sistema
Mineiro de Museus.

Parágrafo único - Os museus em processo de adesão poderão ser
beneficiados por políticas de qualificação específicas.

Art. 58 - Os museus integrantes do Sistema Mineiro de Museus
colaboram entre si e articulam os respectivos recursos com vistas a
melhorar e potencializar a prestação de serviços ao público.

Parágrafo único - A colaboração supracitada traduz-se no
estabelecimento de contratos, acordos, convênios e protocolos de
cooperação entre museus ou com entidades públicas ou privadas.

Art. 59 - Os museus integrados ao Sistema Mineiro de Museus
gozam do direito de preferência em caso de venda judicial ou leilão de
bens culturais, respeitada a legislação em vigor.

§ 1º - O prazo para o exercício do direito de preferência é de quinze
dias, e em caso de concorrência entre os museus do Sistema, cabe
ao Comitê Gestor determinar qual o museu a que se dará primazia.

§ 2º - A preferência só poderá ser exercida se o bem cultural objeto
da preferência se integrar na política de aquisições dos museus, sob
pena de nulidade do ato.

CAPÍTULO IV
Das Penalidades

Art. 60 - Quem, de qualquer forma, concorrer para a prática lesiva ou
omissiva em relação aos bens culturais dos museus, incide nas
penalidades a elas cominadas, bem como o dirigente, o administrador,
o membro do conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o
preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo dessa
conduta de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir
para evitá-la.

Art. 61 - As pessoas jurídicas serão responsabilizadas, individual ou
solidariamente, administrativa, civil e penalmente nos casos de
infração cometida por decisão de seu representante legal ou
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contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício de
sua entidade, de acordo com a legislação vigente.

§ 1º - A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das
pessoas físicas, autora, co-autora ou partícipes do mesmo fato.

§ 2º - Entre as penalidades existentes preferir-se-á as de prestação
de serviços à comunidade, por pessoa jurídica e física, bem como às
de multa, cujo valor reverterá em favor da conservação, preservação
ou restauração do bem lesionado.

Art. 62 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação
federal, em especial os arts. 62, 63 e 64, da Lei nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, o não-cumprimento das medidas necessárias à
preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela
degradação, inutilização e destruição de bens dos museus sujeitará os
transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no
mínimo, a 10 Ufemgs (dez Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais) e, no máximo, a 1.000 (mil) Ufemgs, agravada em casos de
reincidência, conforme regulamentação específica, vedada sua
cobrança pelo Estado se já tiver sido aplicada pelo Município;

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos
pelo poder público, pelo prazo de cinco anos;

III - à perda ou suspensão da participação em linhas de
financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, pelo prazo de
cinco anos;

IV - à vedação da celebração de contrato com o poder público, pelo
prazo de cinco anos;

V - à suspensão parcial de sua atividade.
§ 1º - Sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste

artigo, é o transgressor obrigado a indenizar ou reparar os danos
causados aos bens musealizados e a terceiros prejudicados.

§ 2º - No caso de omissão da autoridade, caberá à entidade
competente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste
artigo.

§ 3º - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato
declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da
autoridade administrativa ou financeira que tiver concedido o
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benefício, incentivo ou financiamento.
§ 4º - Verificada a reincidência, a pena de multa será agravada.

CAPÍTULO V
Das Disposições Finais

Art. 63 - Os museus adequarão suas estruturas, recursos e
ordenamentos ao disposto nesta lei no prazo de cinco anos contados
da data de sua publicação.

Art. 64 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2008.
Dinis Pinheiro
Justificação: O projeto define o Sistema Mineiro de Museus, cujos

principais objetivos são os de promover a interação entre os museus,
a disseminação de conhecimentos específicos no campo
museológico, a gestão integrada e o desenvolvimento de ações
voltadas para as áreas de aquisição de bens, capacitação de recursos
humanos, documentação e pesquisa. Ainda de acordo com o projeto,
é dever dos museus elaborar e implantar um plano museológico, que
definirá sua missão básica e a sua "função específica na sociedade".

Segundo o art. 24, inciso VII, da Constituição Federal:
“Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal

legislar concorrentemente sobre:
(...)
VII – proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico (...);”
“Art. 23 - É da competência comum da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios:
(...)
III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor

histórico, artístico e cultural (...)
IV – impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras

de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;
V – proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à

ciência;
(...)”.
O projeto de lei em apreço tem embasamento nas disposições

constitucionais referidas, que demonstram a sua constitucionalidade.
Diante do exposto, conto com os nobres pares para aprovação deste
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projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Cultura e de

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

PROJETO DE LEI Nº 2.840/2008
Declara de utilidade pública a Irmandade Nossa Senhora das

Mercês de Montes Claros, com sede no Município de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Irmandade Nossa

Senhora das Mercês de Montes Claros, com sede no Município de
Montes Claros.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2008.
Gil Pereira
Justificação: A Irmandade Nossa Senhora das Mercês de Montes

Claros, com sede na cidade de Montes Claros, é uma entidade
filantrópica, sem fins lucrativos, instituída com o objetivo específico de
prestar, integralmente, assistência social, médico-hospitalar e
educacional à comunidade, independentemente de raça, cor,
nacionalidade, credo político ou religioso e posição social.

Por esse trabalho de importante alcance social, esperamos a
anuência dos nobres colegas ao título declaratório que se propõe
mediante esse projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.841/2008
Dá nova redação ao inciso V do art. 2º da Lei nº 13.449, de 10 de

janeiro de 2000, que cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento
do Comércio Exterior do Aeroporto Internacional Tancredo Neves -
Pró-Confins - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O inciso V do art. 2º da Lei nº 13.449, de 10 de janeiro de

2000, alterado pela Lei nº 16.295, de 31 de julho de 2006, e pela Lei
nº 17.619, de 7 de julho de 2008, passa a vigorar com a seguinte
redação:
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"Art. 2º - (...)
V - incentivar o desenvolvimento ordenado dos Municípios situados

no entorno do Aeroporto Internacional Tancredo Neves,
especialmente dos Municípios de Lagoa Santa, Confins, Matozinhos,
Pedro Leopoldo, Vespasiano, São José da Lapa, Contagem e
Ribeirão das Neves e do Distrito de Venda Nova, pertencente ao
Município de Belo Horizonte, orientando-os para a instalação de
empresas dedicadas às atividades de comércio exterior, de cargas e
serviços e a atividades complementares às mencionadas;”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2008.
Ademir Lucas
Justificação: O Programa de Apoio ao Desenvolvimento do

Comércio Exterior do Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Pró-
Confins -, instituído pela Lei nº 13.449, de 2000, tem por objetivo
consolidar o Estado como pólo de desenvolvimento e de negócios
relacionados com o comércio exterior, mediante o aproveitamento da
infra-estrutura do citado aeroporto.

O art. 2º dessa lei enumera as competências do Poder Executivo
para a consecução dos objetivos do programa, entre as quais se
destaca o incentivo ao “desenvolvimento ordenado dos Municípios
situados no entorno do Aeroporto Internacional Tancredo Neves,
especialmente dos Municípios de Lagoa Santa, Confins, Matozinhos,
Pedro Leopoldo, Vespasiano e São José da Lapa e do Distrito de
Venda Nova, pertencente ao Município de Belo Horizonte, orientando-
os para a instalação de empresas dedicadas às atividades de
comércio exterior, de cargas e serviços e a atividades
complementares às mencionadas;”.

O projeto em análise tem o escopo de inserir nesse preceito legal o
Município de Contagem, em razão de sua localização estratégica,
próxima à Capital e ao referido Aeroporto, contando com rodovias de
acesso rápido, a saber: BR-262, BR-040, Via Expressa Severino
Ballesteros, Av. Amazonas e Av. Heráclito Mourão de Miranda (antiga
Av. Atlântida), características que favorecem seu desenvolvimento
industrial.

A criação de programas de desenvolvimento que abrange vários
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Municípios mineiros extrapola o interesse local ou municipal e encarta-
se no interesse regional, cabendo ao Estado dispor sobre a matéria e
estabelecer as diretrizes norteadoras do programa, entre as quais se
destacam os objetivos a serem alcançados e as atribuições do
Executivo para a sua efetivação, pois a execução do programa é da
alçada do poder administrador. Apesar da natureza executiva da
matéria, o Legislativo pode estabelecer os parâmetros a serem
observados pelo Executivo para a implementação do programa, pois é
próprio do parlamento a tarefa de criação do direito mediante a
elaboração de regras gerais e impessoais que vinculam tanto o
Executivo quanto o Judiciário.

Portanto, a inserção do Município de Contagem no inciso V do art. 2º
da Lei nº 13.449, sob o ponto de vista estritamente jurídico, não
encontra óbice no ordenamento constitucional vigente, por se tratar de
assunto de competência do Estado e não se encaixar no âmbito de
iniciativa privativa de órgão ou autoridade.

O projeto que ora apresentamos é de extrema relevância também
para o estabelecimento de uma futura linha de ônibus ligando o
aeroporto de Confins diretamente ao Município de Contagem, a
exemplo da Conexão Aeroporto que já atua com sucesso em Belo
Horizonte, incrementando o turismo de negócios e oferecendo
comodidade e rapidez a inúmeros passageiros.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de todos os parlamentares
desta Casa Legislativa à aprovação do projeto em exame.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.842/2008
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente, Assistencial,

Cultural e Esportiva - Clube da Melhor Idade – Abace - CMI -, com
sede no Município de Recreio.

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

Beneficente, Assistencial, Cultural e Esportiva – Clube da Melhor
Idade – Abace - CMI, com sede no Município de Recreio.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2008.
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Lafayette de Andrada
Justificação: A Abace - CMI é uma entidade sem fins lucrativos,

fundada em 4/4/99, no Município de Recreio. Tem como finalidades
primordiais a assistência social, a proteção e a orientação da
comunidade. Visa ainda promover a integração da família com seus
membros da terceira idade. Encontra-se devidamente registrada no
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Leopoldina e,
conforme atestado de funcionamento apresentado, sua diretoria é
composta por pessoas idôneas e não remuneradas.

Solicito, portanto, dos nobres pares, a aprovação deste projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.843/2008
Dá denominação à Rodovia LMG-774, que liga o entroncamento da

BR-259 ao Município de Goiabeira e Distrito de Aldeia, no Município
de Cuparaque.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Deputado José Laviola a Rodovia LMG-

774, que liga o entroncamento da BR-259 ao Município de Goiabeira e
ao Distrito de Aldeia, no Município de Cuparaque.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2008.
Lafayette de Andrada
Justificação: Nada mais justo que denominar os próprios públicos

estaduais com o nome de personalidades que fizeram parte, de algum
modo, da história de uma determinada comunidade. Esse é o caso de
José Laviola Matos, que dedicou sua vida política às comunidades do
Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Zona da Mata.

Elegeu-se Vice-Prefeito de Conselheiro Pena, para o período de
1954 a 1958. Em seguida, elegeu-se Prefeito dessa cidade, onde se
consagrou politicamente nos quatro anos de mandato, de 1958 a
1962, e ocupou o cargo de Deputado Estadual no período de 1970 a
1994, por seis mandatos consecutivos, na Assembléia de Minas,
tendo sido o Deputado mais votado em seus últimos mandatos.
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Pelas razões expostas, o projeto de lei em apreço tem o objetivo de
prestar uma justa homenagem à honrada pessoa de José Laviola
Matos, pelo seu exemplo de vida e pelo seu comprometimento
honesto e sincero com a administração pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.844/2008
Dá a denominação de Promotor de Justiça Hermenegildo Rodrigues

de Barros a próprio estadual destinado ao Ministério Público do
Estado, no Município de Januária.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Promotor de Justiça Hermenegildo

Rodrigues de Barros o edifício destinado ao Ministério Público do
Estado localizado na Pça. Artur Bernardes, 366, Bairro Centro,
Município de Januária

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2008.
Ana Maria Resende
Justificação: O projeto de lei em tela tem como finalidade dar a

denominação de Promotor de Justiça Hermenegildo Rodrigues de
Barros ao edifício do Ministério Público localizado no Município de
Januária, homenageando um dos filhos mais ilustres da cidade, que
iniciou a vida profissional como membro do Ministério Público e
tornou-se um dos homens públicos mais brilhantes de Minas Gerais e
do Brasil.

Hermenegildo Rodrigues de Barros, filho do Cel. Mamede Rodrigues
de Barros e D. Joana de Uzeda Barros, nasceu em 31/8/1866, na
cidade de Januária, província de Minas Gerais.

Fez o curso de preparatórios no afamado Colégio Caraça, em sua
província natal, e, no Rio de Janeiro, no Colégio Almeida Martins.

Formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade de Direito
de São Paulo, recebendo o grau de bacharel em 15/11/1886.

Regressando a Minas Gerais, foi nomeado Promotor Público da
Comarca de Januária, assim iniciando sua carreira pública; aí serviu
até ser nomeado Juiz Municipal do termo de São Francisco, em
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decreto de 31/1/1890.
Com a organização da magistratura mineira, foi nomeado Juiz de

Direito da Comarca do Carmo do Parnaíba. Foi removido para a de
Bonfim, assumindo o exercício em 31/1/1897, e para a de Palmira, em
abril de 1898. Promovido para a de Ubá, de segunda instância, tomou
posse em 1º/8/1899, onde serviu durante quatro anos.

Em 19/9/1903, foi nomeado Desembargador da Relação de Minas
Gerais, da qual foi Presidente; seus conhecimentos jurídicos e sua
integridade o tornaram figura das de maior destaque nessa Relação.

Em decreto de 23/6/19, foi nomeado Ministro do Supremo Tribunal
Federal, preenchendo a vaga ocorrida com o falecimento de Canuto
Saraiva; tomou posse em 26 de julho seguinte.

Na sessão extraordinária de 25/2/31, quando reunida a Corte para
eleger o novo Presidente, em virtude da aposentadoria forçada do
ocupante do cargo, Ministro Godofredo Cunha, procedida de forma
discricionária pelo Governo Provisório, juntamente com as dos
Ministros Muniz Barreto, Pires e Albuquerque, Pedro Mibielli, Pedro
dos Santos e Geminiano da Franca, mediante o Decreto nº 19.711, de
21 do referido mês, manifestou-se veementemente pela ilegalidade da
convocação e protestou contra o atentado que se consumava,
conforme consta da respectiva ata.

Foi eleito Vice-Presidente do Tribunal, em 1º/4/31, e reeleito em
2/4/34.

Coube-lhe presidir, por força do Decreto nº 21.076, de 24/2/32, que
instituiu o Código Eleitoral, a instalação do Tribunal Superior de
Justiça Eleitoral, em 20 de maio do mesmo ano. Posteriormente, a
Constituição de 1934, no art. 82, § 1º, ao dispor sobre a matéria,
estabeleceu que a Presidência do Tribunal caberia ao Vice-Presidente
da Corte Suprema, pelo que continuou dirigindo-o, até ser extinto com
o advento da Constituição de 1937. Presidiu, nessa qualidade, as
sessões preparatórias da Assembléia Nacional Constituinte, em 1933
e 1935. Foi aposentado por decreto de 16/11/37.

No Tribunal sua conduta foi de defensor e garantidor de todas as
liberdades que as leis asseguram, e aí seu nome sempre refulgiu pela
vasta cultura e pelo íntegro caráter.

Espírito dos mais laboriosos, muito contribuiu para o enriquecimento
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das letras jurídicas; além de folhetos e obras de doutrina, publicou
trabalhos de grande valor: “Decisões Judiciárias”; “Tribunal Especial”;
“Direito das Sucessões” e, em 1942, “Memórias do Juiz mais Antigo
do Brasil”, em 4 volumes.

Faleceu em 24/9/55, no Rio de Janeiro, sendo aprovado voto de
pesar pela Corte, em sessão de 28 seguinte, a que se associou a
Procuradoria-Geral da República, com o Sr. Plínio de Freitas
Travassos.

O centenário de seu nascimento foi comemorado em sessão de
1º/9/66, falando pela Corte o Ministro Victor Nunes; pelo Ministério
Público Federal, o Sr. Oscar Correia Pina, e, pela Ordem dos
Advogados do Brasil, o Sr. José Eduardo Bulcão de Morais.

Diante dessas considerações, conto com o apoio dos nobres
Deputados para que seu nome e sua memória sejam preservados por
meio da homenagem que se lhe pretende prestar neste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.845/2008
Declara de utilidade pública o Instituto Presbiteriano de Educação.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Presbiteriano

de Educação, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: O Instituto Presbiteriano de Educação, com sede no

Município de Santa Rita do Sapucaí, em pleno e regular
funcionamento desde 26/6/96, é uma associação civil de finalidade
educacional, constituída por tempo indeterminado, sem fins lucrativos.

A referida entidade tem por objetivo manter em ambiente de fé cristã
evangélica reformada, firmada nas Sagradas Escrituras, a educação
pré-escolar e fundamental de boa qualidade, outros cursos e
atividades correlatadas, além de proporcionar ao educando a
formação necessária ao desenvolvimento das potencialidades como
elemento de auto-realização e preparação para o trabalho e o
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exercício consciente da cidadania.
Pretende-se, com este projeto, assegurar à associação em apreço

melhores condições para o desenvolvimento das suas atividades
assistenciais, tendo em vista que ela atende os requisitos constantes
na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.846/2008
Dá denominação de Rodovia Prefeito João Braz à estrada que liga o

Município de São Domingos do Prata à BR-262.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Rodovia Prefeito João Braz a estrada que

liga o Município de São Domingos do Prata à BR-262.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2008.
Juninho Araújo
Justificação: A homenagem que ora se pretende prestar expressa o

justo reconhecimento a um cidadão que dedicou sua vida ao povo
pratiano. Trata-se de dar à rodovia que liga o Município de São
Domingos do Prata à BR-262 o nome de um dos mais ilustres políticos
que São Domingos do Prata conheceu.

João Braz Martins Perdigão, filho de Paulo Rolla Perdigão e Ruth
Martins da Costa Perdigão, nasceu em 21/9/44 e faleceu em
27/6/2006, marcou a história de São Domingos do Prata e deixou
muitos amigos por onde passou. Sua trajetória política começou em
1967, quando foi eleito para Vereador. Ali já se mostrava que ele
havia nascido para a vida pública. Na época, como Presidente da
Câmara, sua luta destacada foi para implantação no Município de um
convênio com a Acar-MG, hoje Emater-MG, e a implantação de
energia elétrica nos distritos. No período de 1971 a 1972, João Braz
foi Vice-Prefeito do Sr. Antônio Roberto Lopes de Carvalho e
Presidente da Cooperativa Regional Agropecuária de São Domingos
do Prata de 1970 a 1973 e de 1975 a 1977. Foi Presidente das Obras
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Sociais de São Domingos de Gusmão. Na ocasião a entidade
coordenava a Feira do Produtor, mais tarde transformada na
Cooperativa Regional Agro-industrial de São Domingos do Prata -
Coorprata. Nos anos de 1987, 1988, 1993, 2001 e 2002 presidiu a
Associação do Médio Piracicaba - Amepi. Em 1990 assumiu o cargo
de Presidente da Emater-MG, a convite do então Governador Newton
Cardoso.

João Braz exerceu três mandatos como Prefeito de São Domingos
do Prata, sendo o primeiro de 1982 a 1988, o segundo de 1992 a
1996 e o terceiro e último mandato foi de 2000 a 2004. À frente do
Executivo, realizou diversas obras, criou o Departamento de
Educação, incansável na luta pela criação do curso técnico de
Agropecuária da Escola Estadual Marques Afonso. Recuperou
praticamente toda a rede física das escolas municipais e estaduais.
Na área da saúde, João realizou convênio com a Universidade
Federal de Minas Gerais - UFMG -, contratando médicos e dentistas
para atendimento nos distritos e agrovilas do Município. Construiu e
ampliou a rede física dos postos de saúde da região. Adquiriu vários
equipamentos. Melhorou a captação de água e a construção de rede
básica de saneamento. Implantou o projeto de combate à doença de
Chagas juntamente com a Sucan, eliminando 95% das casas de
cobertura de sapê em todo o Município, doando telhas, promovendo
limpezas e orientando as pessoas. A sua grande preocupação era
com a saúde, razão pela qual nunca mediu esforços em doar
remédios, exames, encaminhar as pessoas para tratamento fora do
Prata, pois o importante para ele era ver as pessoas bem. Ainda em
seu primeiro mandato, assinou um convênio com a Cemig, que
resultou no fornecimento de energia elétrica a 57 localidades. Para as
famílias de baixa renda foram distribuídos padrões. Já um convênio
com a Telemig garantiu a instalação de postos telefônicos em distritos
e na sede. As estradas também receberam melhorias com construção
de mata-burros e pontes, patrolamento e encascalhamento.

Também foi João que criou o Departamento de Esportes e Lazer,
por meio de um convênio com a Selt, construindo o Centro Esportivo
Pratiano - Cenesp. No setor agropecuário, em parceria com a Emater,
realizou vários trabalhos visando à melhoria de vida do homem do
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campo. Entre eles, destaca-se o Programa Municipal de Irrigação e
Drenagem, que beneficiou 300 famílias de produtores rurais. João
preocupava-se também com a melhoria da frota de veículos,
caminhões e máquinas, adquirindo sempre novos equipamentos.
Foram priorizados os setores de limpeza urbana, segurança, ação
social, moradia, com construções de casas, doações de materiais e
lotes, saneamento básico e transportes. Entre tantas realizações,
merecem destaque a implantação da telefonia celular Telemig e a
criação da Faculdade Unipac, obras totalmente devidas ao seu
esforço político.

Enfim, João era um homem respeitado e admirado não só no Prata,
mas na região, no Estado e até mesmo no Brasil, um homem que
sempre valorizou, respeitou e acolheu as pessoas, tratando-as com
igualdade, desde o mais simples a uma autoridade. Para ele o que
importava era estar junto das pessoas, por isso em sua campanha se
consagrou com o “slogan”: “Esse é do povo”. Hoje as pessoas o
denominam como João do Povo”. Sua história jamais será esquecida,
muito pelo contrário. Aquele que quiser perdurar na vida pública, que
o tenha como exemplo de cidadão e homem público simples, digno e
defensor de seus ideais.

Diante do exposto, entendo ser justa esta homenagem e solicito o
apoio dos nobres colegas para aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 2.847/2008
Dispõe sobre o pronto atendimento de saúde em eventos públicos e

dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatória a disponibilização do pronto atendimento de

saúde em locais onde se realizem eventos públicos de qualquer
natureza, nos quais se reúnam a partir de 10 (dez) mil pessoas.

Parágrafo único - É da competência dos organizadores do evento
providenciar o pronto atendimento de saúde como parte integrante da
programação do evento.

Art. 2º - O pronto atendimento deve ser composto basicamente de:
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I - equipe médica;
II - local apropriado, de fácil acesso e equipado com:
a) oxigênio;
b) monitor cardíaco;
c) desfibrilador;
d) respirador artificial;
e) ventilador;
f) aspirador;
g) inalador;
h) carro-maca conversível;
i) cadeira;
j) bacia de expurgo;
III - uma ambulância do tipo UTI móvel, para cada 10 (dez) mil

pessoas.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: O projeto de lei em análise tem como objetivo principal

a garantia de um atendimento emergencial rápido e eficiente à
sociedade, em caso de acidente ou anormalidade, durante a
realização de eventos públicos de grande porte, onde se reúnam mais
de 10 mil pessoas em um único local.

O benefício desse pronto socorro médico visa a abranger desde os
próprios atletas até os torcedores que, movidos pela emoção do
momento, também necessitem cuidados especiais. Esse primeiro
atendimento normalmente é feito pelo Corpo de Bombeiros, que, em
muitos casos, não dispõe de recursos suficientes para a prestação
adequada do atendimento.

Considerando o grande alcance social desta proposição, solicito o
apoio dos meus nobres pares à sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.848/2008
Institui a Política de Saúde Mental para os Agentes de Segurança

Penitenciária e dá outras providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política de Saúde Mental para os Agentes

de Segurança Penitenciária.
Art. 2º - A política a que se refere o artigo anterior inclui o

planejamento, execução, controle, fiscalização e avaliação de todas
as atividades relacionadas à saúde mental do Agente de Segurança
Penitenciária, de modo a possibilitar o pleno uso e gozo de seu
potencial físico e mental.

Parágrafo único - Ficam assegurados às organizações sindicais,
entidades de classe e associações representativas, legalmente
constituídas, que representem os Agentes de Segurança
Penitenciária, o acesso às informações de base epidemiológica
referidas no art. 6º, bem como o direito à participação no
planejamento, controle e fiscalização da política de que trata esta lei.

Art. 3º - A Política de Saúde Mental para os Agentes de Segurança
Penitenciária tem por objetivo assegurar o bem-estar biopsicossocial
dos referidos Agentes, mediante:

I - ações preventivas, visando à manutenção de sua saúde mental;
II - assistência integral aos acometidos de transtorno mental,

visando à recuperação de sua saúde.
Art. 4º - O Estado, por meio das estruturas próprias e conveniadas,

adotará e desenvolverá ações predominantemente extra-hospitalares,
com ênfase para a organização e manutenção de rede de serviços e
cuidados assistenciais, destinada a acolher os pacientes, Agentes de
Segurança Penitenciária acometidos de transtornos mentais, em seu
retorno ao convívio social, observadas, ainda, as seguintes diretrizes e
princípios:

l - serão assegurados os direitos individuais indisponíveis dos
Agentes de Segurança Penitenciária, especialmente na vigência de
internação psiquiátrica involuntária, a qual somente será utilizada
como último recurso terapêutico e visará a mais breve recuperação do
paciente.

Parágrafo único - A Política de Saúde Mental para os Agentes de
Segurança Penitenciária seguirá ainda, de forma abrangente, as
diretrizes da Política de Saúde Mental do Conselho Estadual de
Saúde.
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Art. 5º - A Política de Saúde Mental para os Agentes de Segurança
Penitenciária contará com um sistema de informações de base
epidemiológica articulado ao sistema de informação em saúde do
SUS.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: A Organização Mundial de Saúde - OMS -

desenvolveu, no ano de 2001, a campanha Cuidar Sim - Excluir Não,
buscando defender os direitos das pessoas portadoras de transtornos
mentais. Há em todo o mundo 400 milhões de pessoas portadoras de
transtornos mentais, que, segundo a OMS, não recebem a atenção
adequada dos governos. A OMS está preocupada com um possível
aumento dessas doenças nos próximos anos. Somente a
dependência alcoólica atinge 140 milhões de pessoas.

O sistema prisional brasileiro vivencia uma crise profunda, sendo
que seus trabalhadores estão submetidos a enorme pressão.
Aproximadamente 70% desses trabalhadores são Agentes de
Segurança Penitenciária que têm as seguintes atribuições: vigilância
interna dos estabelecimentos penais; revista pessoal em presos,
funcionários e familiares; revista de volumes e objetos que adentrem
os estabelecimentos; revista de celas, oficinas e outras dependências
internas e escolta de presos.

Os Agentes convivem com uma situação ambivalente, fruto de suas
atribuições e do fato de serem os trabalhadores que têm contato mais
próximo com os presos, o que não deixa de gerar alguma intimidade.
Esta situação conflituosa pode determinar o aparecimento de doenças
e transtornos mentais e emocionais.

Pesquisa da Academia Penitenciária, divulgada pelo jornal “Folha de
S. Paulo”, mostra que aproximadamente 30% dos trabalhadores em
presídios apresentam sinais de consumo elevado de bebidas
alcoólicas e um em cada dez trabalhadores sofre de transtornos
psicológicos. Em 1988 morreram 31 funcionários de presídios, quase
3 por mês, com idade média de 43,6 anos, bastante abaixo da
expectativa de vida dos brasileiros, de 68 anos. Em 1995, outra
pesquisa com Agentes de Segurança mostrou que 9% deles usavam
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medicamentos e 81% tinham problemas digestivos; para 90%, a renda
precisava melhorar, para 71% a alimentação era ruim ou malfeita,
para 72% o ambiente de trabalho era ruim ou desagradável, 68%
exerciam outra atividade remunerada e 73% sentiam que sua vida era
ameaçada em sua atividade de trabalho.

Os dados apresentados evidenciam a necessidade de se criar e
implantar uma Política de Saúde Mental para os Agentes de
Segurança Penitenciária, que deve estar intimamente relacionada com
a valorização desses Agentes e com mudanças profundas em seu
ambiente de trabalho. Essa proposta deve incorporar a política de
reorientação do modelo assistencial em saúde mental expressa na Lei
Federal nº 10.216, de 6/4/2001, e na Luta do Movimento
Antimanicomial pela Reforma na Área de Saúde Mental.

A Política de Saúde Mental para os Agentes de Segurança
Penitenciária, coerente com essas premissas, deve prestar um
atendimento direcionado a esses profissionais, de acordo com uma
política que tenha como base ações preventivas e de atenção integral
às suas necessidades na área de saúde mental.

Diante de tais fatos, da relevância da questão posta em pauta e da
premência da necessidade de se implantar uma política de saúde
mental para os Agentes de Segurança Penitenciária, de forma a
atender e prevenir os distúrbios e aliviar as pressões a que estão
submetidos diariamente, em razão do desempenho de suas
atribuições, solicito aos meus pares, nobres Deputados, que aprovem
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 2.849/2008
Dá denominação ao trecho da Rodovia LMG-748 que liga o trevo da

cidade de Araguari ao entroncamento com a Rodovia BR-365.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Rodovia Antônio Netinho o trecho da

Rodovia LMG-748 que liga o trevo da cidade de Araguari ao
entroncamento com a Rodovia BR-365.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



672

Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2008.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: O projeto de lei em tela tem como objetivo prestar justa

homenagem a Antônio Lemos de Souza, mais conhecido como
Antônio Netinho, cuja trajetória de vida foi marcada por ações voltadas
para o bem-estar da coletividade araguarina. Destacou-se por ter sido
o principal articulador a trabalhar, na primeira metade do século XX,
em defesa de nova demarcação das áreas limítrofes dos Municípios
de Araguari e Indianópolis, com profunda influência na história desse
Município.

Antônio Netinho iniciou sua vida profissional dedicando-se à
agricultura e pecuária na Fazenda Santo Antônio, situada no
Município de Indianópolis, e posteriormente estabeleceu um comércio
de secos e molhados nessa cidade e em Araguari. Tornou-se
conhecido, pelos moradores locais, como pessoa empreendedora o
que o levou a ser eleito Vereador, quando assumiu a luta contra o
aumento abusivo de impostos, com o apoio de outros fazendeiros.

Diante dessas considerações, conto com o apoio dos nobres
Deputados a este 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 2.850/2008
Declara de utilidade pública o Flamengo Futebol Clube, com sede no

Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Flamengo Futebol

Clube, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2008.
Padre João
Justificação: Associação esportiva sem fins lucrativos, fundada em

5/6/80, tem por objetivos apoiar e implementar o esporte amador,
principalmente o futebol, podendo ainda estimular a prática de todas
as modalidades especializadas, assim como promover o bem-estar
social da sua comunidade, principalmente das crianças e
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adolescentes.
O processo objetivando à utilidade pública encontra-se legalmente

amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº
12.972, de 27/7/1998.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.851/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e Cultural

Nossa Senhora das Graças, com sede no Município de Serro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária e Cultural Nossa Senhora das Graças, com sede no
Município de Serro.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2008.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A Associação Comunitária e Cultural Nossa Senhora

das Graças, com sede no Município de Serro, é sociedade civil, sem
fins lucrativos, que desenvolve para pessoas carentes importante
trabalho beneficente de fins assistenciais, culturais e educacionais,
além de promover o lazer e turismo.

A Associação Comunitária e Cultural Nossa Senhora das Graças
está em pleno e regular funcionamento há mais de quatro anos, e sua
diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que
desenvolvem atividades voluntárias.

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

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

REQUERIMENTOS
Nº 2.947/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso ao Conselho Regional de
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Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Minas Gerais em virtude das
comemorações do Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional.
(- À Comissão de Saúde.)

Nº 2.948/2008, do Deputado Padre João, em que solicita ao
Presidente da Emater que encaminhe a esta Casa Legislativa
informações sobre quantos técnicos agropecuários, agrônomos e
veterinários atuam nos Municípios mineiros por intermédio de
convênio das Prefeituras com a Emater, bem como informações sobre
os valores dos respectivos convênios. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 2.949/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Associação
Jacutinguense de Proteção à Criança - AJPC - pelo transcurso de seu
60º aniversário. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 2.950/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita sejam encaminhados ao Secretário de Cultura e ao Presidente
do Iepha-MG pedidos de informações sobre a possível desativação do
Parque da Gameleira. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 2.951/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
pleiteia se peça ao Governador do Estado, ao Secretário de
Transporte e ao Diretor-Geral do DER-MG seja estudada a
possibilidade da concessão de isenção ou redução no pagamento do
pedágio nº 1, instalado na Rodovia MG-050, em Itaúna. (- À Comissão
de Transporte.)

Nº 2.952/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita se peçam providências à Secretária de Educação com relação
ao ofício da Sra. Maristella da Rocha Silva, questionando aspectos da
Lei nº 17.006/2007.

Nº 2.953/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita se peça ao Governador do Estado e às Secretárias de
Educação e de Planejamento seja estudada a situação funcional dos
servidores Auxiliares de Educação Básica efetivados recentemente e
lotados na Escola Estadual Manoel Dias Correia, em Itatiaiuçu,
conforme documentação que menciona. (- Distribuídos à Comissão de
Educação.)

Nº 2.954/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de informações sobre
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o número de processos convertidos em perícias judiciais, o número de
processos que estão com a tramitação paralisada aguardando a
realização de perícia judicial, notadamente na Região Metropolitana
de Belo Horizonte e nos Municípios mais populosos do Estado, e que
tipo de perícia demanda mais tempo para ser realizada. (- À Mesa da
Assembléia.)

Nº 2.955/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam encaminhadas ao Secretário de Educação e à Ouvidoria
Educacional cópias das notas taquigráficas da reunião da Comissão
de Direitos Humanos de 15/10/2008, com pedido de providências
acerca das denúncias apresentadas pela Profª Ivone de Souza. (- À
Comissão de Educação.)

Nº 2.956/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam encaminhadas ao Centro de Apoio Operacional das
Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, à Delegacia de
Polícia de Sabará e à Promotoria Eleitoral cópias das notas
taquigráficas da reunião realizada pela Comissão de Direitos
Humanos no dia 24/9/2008 e da documentação recebida na
Comissão, com pedido de providências acerca das denúncias
apresentadas por Marcos Fonseca dos Santos e Sueli de Fátima
Souza. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 2.957/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com Júlia Soares Parreiras pelo
recebimento do Prêmio Jovem Cientista 2008.

Nº 2.958/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com Verônica Pinheiro Santos pelo
recebimento do Prêmio Jovem Cientista 2008. (- Distribuídos à
Comissão de Educação.)

Nº 2.959/2008, do Deputado Fahim Sawan, em que solicita se peça
ao Governador do Estado que determine, com a possível urgência, a
regulamentação da Lei nº 11.770, de 2008. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Nº 2.960/2008, do Deputado Vanderlei Miranda, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Senac Minas pela
comemoração dos 40 anos do Hotel Escola Senac Grogotó. (- À
Comissão de Turismo.)
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Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gustavo Valadares e Dimas Fabiano (2), tendo
sido o teor das duas últimas publicado na edição anterior.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do inciso IV do art. 6º

do Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para
proceder à solenidade de posse do Sr. Vanderlei Ricardo Jangrossi na
vaga decorrente do afastamento do Deputado Marcus Pestana para
investidura no cargo de Secretário de Estado de Saúde.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa o

Exmo. Sr. Vanderlei Ricardo Jangrossi.
Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à solenidade de
posse do Sr. Vanderlei Ricardo Jangrossi, na vaga decorrente do
afastamento do Deputado Marcus Pestana para investidura no cargo
de Secretário de Estado de Saúde.

Leitura do Termo de Posse
O Sr. Presidente - Com a palavra, o 1º-Secretário, para proceder à

leitura do termo de posse.
O Sr. 1º-Secretário (Deputado Dinis Pinheiro) - (- Procede à leitura

do termo de posse.).
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que o

Deputado Vanderlei Jangrossi, por haver prestado compromisso
regimental ao assumir seu mandato como quarto suplente da
coligação PP-PTB-PFL-PSDB, em 2/2/2007, está dispensado de fazê-
lo. A Presidência convida o Deputado Vanderlei Jangrossi a assinar o
termo de posse, que, em seguida, será assinado por este Presidente e
pelo 1º-Secretário.

- Procede-se à assinatura do termo de posse.
Posse do Deputado Vanderlei Jangrossi

O Sr. Presidente - Declaro empossado o Deputado Vanderlei
Jangrossi.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos ordinários.
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Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do

Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para
homenagear as instituições de ensino superior mineiras que
receberam nota 5 no Índice Geral de Cursos do Ministério da
Educação - IGC - MEC -, edição 2008.

- A ata dessa solenidade será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos ordinários.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de
logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 29, às 9 e às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, bem como para a 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

2.335/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Agostinho Patrús Filho, o projeto de lei em

tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de
Moradores do Bairro Chácara das Rosas - Ambachar -, com sede no
Município de Conceição do Rio Verde.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/5/2008 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.335/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Chácara das
Rosas, com sede no Município de Conceição do Rio Verde.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois
ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
13 que as atividades dos seus Diretores não serão remuneradas,
sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, bonificações ou
vantagens; e no art. 32, parágrafo único, que, na hipótese de sua
dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidades
assistenciais.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.335/2008.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

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

2.767/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - Apae -, com sede no Município de Ijaci.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/9/2008 e
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
jurídico, constitucional, e legal, conforme dispõe o art. 188, c/c com o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.767/08 objetiva declarar de utilidade pública a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, com sede no
Município de Ijaci.

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 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 § 2º do art. 14 do seu estatuto determina
que seus Diretores, Conselheiros e autodefensores não serão
remunerados; e o parágrafo único, art. 46, preceitua que, no caso de
sua dissolução, os bens remanescentes serão destinados a entidades
congêneres, com personalidade jurídica, registradas no Conselho
Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.767/2008.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2008.
Hely Tarqüínio, Presidente e relator - Sargento Rodrigues - Neider

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.655/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.655/2008, de autoria do Deput ado Irani
Barbosa, que declara de utilidade pública o Vila Nova Esporte Clube,
com sede no Município de Santa Luzia, foi aprovado em turno único,
na forma original.

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

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

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

Município de Santa Luzia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Vil a Nova Esporte
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Clube, com sede no Município de Santa Luzia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Wander Borges, relator -

Agostinho Patrús Filho - Getúlio Neiva.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.667/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.667/2008, de autoria do Deput ado Eros
Biondini, que declara de utilidade pública a Associação Comunidade
Unida Imaculada Conceição, com sede no Município de Pedro
Leopoldo, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.667/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunidade Unida

Imaculada Conceição, com sede no Município de Pedro Leopoldo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunidade Unida Imaculada Conceição, com sede no Município de
Pedro Leopoldo.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Getúlio Neiva, relator - Agostinho

Patrús Filho - Wander Borges.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.671/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.671/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá a denominação de Escola Estadual Professora Dirce
Maria de Oliveira à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio,
no Município de Santa Vitória, 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° 2.671/2008
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Santa

Vitória.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Professor a Dirce Maria

de Oliveira a escola estadual de ensino fundamental e médio
localizada no Distrito de Chaveslândia, no Município de Santa Vitória.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Getúlio Neiva, relator - Agostinho

Patrús Filho - Wander Borges.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.673/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.673/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá a denominação de Escola Estadual Professora Maria
Aparecida Costa Resende à Escola Estadual de Ensino Fundamental
e Médio - EJA, localizada no Município de Formiga, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.673/2008
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de

Formiga.
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Professor a Maria

Aparecida Costa de Resende a escola estadual de ensino
fundamental e médio - EJA localizada na Penitenciária de Formiga, no
Município de Formiga.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Getúlio Neiva, relator - Agostinho

Patrús Filho - Wander Borges.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.674/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.674/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá a denominação de Escola Estadual São Miguel
Arcanjo à Escola Estadual de Ensino Fundamental, localizada 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° 2.674/2008
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de

Barbacena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual São Migue l Arcanjo a

escola estadual de ensino fundamental situada na Fazenda São
Miguel Arcanjo, no Município de Barbacena.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Getúlio Neiva, relator - Agostinho

Patrús Filho - Wander Borges.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.676/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.676/2008, de autoria do Deput ado Antônio
Júlio, que declara de utilidade pública a Associação Esportiva e
Cultural Turma da Praça – Assecutup –, com sede no Município de
Pará de Minas, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.676/2008
Declara de utilidade pública a Associação Esportiva e Cultural

Turma da Praça - Assecutup -, com sede no Município de Pará de
Minas.

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

Cultural Turma da Praça - Assecutup -, com sede no Município de
Pará de Minas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Wander Borges - Getúlio Neiva.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.713/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.713/2008, de autoria do Deput ado Roberto
Carvalho, que declara de utilidade pública a Associação Filarmônica
1° de Maio – Corporação Musical, com sede no Municí pio 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° 2.713/2008
Declara de utilidade pública a entidade Filarmônica 1° de Maio, 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 Filarmônica

1° de Maio, com sede no Município de Belo Horizonte .
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2008.



684

Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -
Getúlio Neiva - Wander Borges.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 28/10/2008, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.

Wilson Siqueira, ocorrido em 25/10/2008, em Passa-Quatro. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Gustavo Valadares, notificando o falecimento do Sr.
Geraldo Zaniratti, ocorrido em 25/10/2008, em Rio Casca. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/10/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Wander Borges

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nºs 2.852 a 2.856/2008 - Requerimentos
nºs 2.961 a 2.970/2008 - Requerimentos da Comissão de Direitos
Humanos (2) e dos Deputados Paulo Cesar e Rômulo Veneroso e
outros - Comunicações: Comunicações das Comissões de Assuntos
Municipais (2), do Trabalho, de Saúde, de Administração Pública, de
Segurança Pública e de Educação e dos Deputados Eros Biondini e
Agostinho Patrús Filho - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Arlen Santiago, Durval Ângelo, Dalmo Ribeiro Silva, Carlos Pimenta e
Braulio Braz - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Designação de Comissões:
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à
Proposição de Lei n° 18.682 - Comunicação da Presid ência - Leitura
de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Paulo Cesar e Rômulo Veneroso e outros; deferimento -
Votação de Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Direitos
Humanos (2); aprovação - Requerimento do Deputado Domingos
Sávio; deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio -
Requerimento do Deputado Adalclever Lopes; deferimento; discurso
do Deputado Getúlio Neiva - Requerimento do Deputado Almir
Paraca; deferimento; discurso do Deputado Almir Paraca -
Encerramento - Ordem do Dia.

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

- Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
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Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite -
Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo
Magalhães - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Walter Tosta -
Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h12min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Getúlio Neiva, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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 2.852/2008
Declara de utilidade pública a Casa de Apoio e Recuperação

Desafio Jovem El-Shadai, com sede no Município de Caratinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Apoio e
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Recuperação Desafio Jovem El-Shadai, com sede no Município de
Caratinga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2008.
Adalclever Lopes
Justificação: A Casa de Apoio e Recuperação Desafio Jovem El-

Shadai, com sede no Município de Caratinga, é uma entidade com
caráter beneficente sem fins lucrativos. Tem como objetivo
desenvolver atividades de assistência social e saúde, desenvolvendo
atividades de apoio a pacientes de baixa renda. A entidade promove e
organiza voluntários, programas e oficinas de apoio aos pacientes,
além de investir na profissionalização de jovens através de estágio
com alunos de cursos técnicos e de graduação, entre outras
atividades. Atuando em parceria com as esferas do poder público, a
entidade trabalha pela localização de personalidades jurídicas,
nacionais e internacionais, que estejam dispostas a doar recursos
materiais, financeiros ou tecnológicos ou a financiar projetos
assistenciais de organizações públicas ou privadas.

Sendo assim, espera o signatário merecer do nobres pares a
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.853/2008
Institui o Dia da Leitura e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia da Leitura, a ser comemorado,

anualmente, no dia 12 de outubro.
Art. 2º - O evento passa a fazer parte do Calendário Oficial de

Eventos em todo o Estado.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A leitura é fundamental para o ser humano no processo

de aprendizagem, pois é por meio dela que podemos enriquecer
nosso vocabulário, obter conhecimento, dinamizar o raciocínio e a
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interpretação. Muitas coisas que aprendemos na escola são
esquecidas com o tempo, pois não as praticamos. Por meio da leitura
rotineira tais conhecimentos se fixariam de forma a não serem
esquecidos posteriormente. Dúvidas que temos ao escrever poderiam
ser sanadas pelo hábito de ler, talvez nem as teríamos, pois a leitura
torna nosso conhecimento mais amplo e diversificado. Durante a
leitura descobrimos um mundo novo, cheio de coisas desconhecidas.
O hábito de ler deve ser estimulado na infância, para que o indivíduo
aprenda desde pequeno que a leitura é algo importante e prazeroso.
Assim, com certeza, ele será um adulto culto, dinâmico e perspicaz.
Saber ler e compreender o que os outros dizem nos difere dos
animais irracionais, pois comer, beber e dormir até eles sabem; é a
leitura que nos proporciona a capacidade de interpretação. No Brasil a
dificuldade de acesso à leitura e à escrita representa prejuízo
significativo às atividades educacionais de crianças e adolescentes. A
leitura é um importante instrumento de formação da cidadania e
estímulo à educação. Dados internacionais revelam a associação
direta entre desempenho escolar e contato precoce com livros - antes
do ingresso na escola - e leitura em voz alta de forma sistemática por
adulto competente. Além do mais, o estímulo à leitura também atende
ao art. 71 do Estatuto da Criança e do Adolescente, no qual está
assegurado o direito da criança e do adolescente à informação,
cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços
que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
A leitura é importante para todas as faixas etárias, mas, pela
relevância dos argumentos expostos acima, é que se escolhe o dia 12
de outubro, Dia da Criança, como o Dia da Leitura, no qual se espera
poder discutir políticas públicas de estímulo à leitura, divulgar
experiências e promover a construção de redes de cooperação entre
as ações bem-sucedidas na área, visando, até mesmo, à ampliação
de leituras públicas em voz alta, reunindo ações governamentais e
iniciativas da sociedade civil e do terceiro setor que atuem com
programas de estímulo à leitura.

Por tais razões, solicito aos nobres pares aprovação desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.854/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

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

Comunitária do Bairro Cidade Nova, com sede no Município de Unaí.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2008.
Delvito Alves
Justificação: Este projeto visa declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Bairro Cidade Nova, com sede no
Município de Unaí, constituída em 26/1/96, que tem como finalidade,
entre outras referidas no art. 2º de seu estatuto, a proteção da saúde
da família, da maternidade, da infância e da velhice e o
desenvolvimento de atividades culturais, esportivas, recreativas,
assistenciais e educativas.

A Associação vem procurando, nestes 12 anos de funcionamento,
apesar de todas as dificuldades, cumprir as suas finalidades
estatutárias, mesmo sem contar com o apoio efetivo do poder público.

Cumpre sublinhar que a área de atuação da entidade, conforme se
depreende de seu estatuto, é o Bairro Cidade Nova, situado em área
periférica da cidade de Unaí e ainda carente de infra-estrutura,
especialmente de rede de esgotos e pavimentação asfáltica, e de
equipamentos públicos como escolas, postos de saúde, quadras de
esporte e áreas de recreação e lazer.

Em face destes argumentos, que julgamos de suma relevância para
o nosso Município, é que pedimos apoio aos nobres pares desta Casa
Legislativa para aprovação deste presente projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.855/2008
Declara de utilidade pública a Casa da Terceira Idade “Santa Ana”,

com sede no Município de Montes Claros.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa da Terceira Idade

“Santa Ana”, com sede no Município de Montes Claros.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2008.
Gil Pereira
Justificação: A Casa da Terceira Idade “Santa Ana”, com sede na

cidade de Montes Claros, é uma entidade filantrópica, de cunho
religioso. Sendo seu objetivo estritamente social, atua no atendimento
de senhoras idosas, proporcionando-lhes moradia, alimentação, lazer,
assistência médica, odontológica, psicológica e religiosa,
independentemente de raça, cor, nacionalidade, credo político ou
religioso e posição social, desde sua fundação, ocorrida em 30/3/98.

Por esse trabalho de importante alcance social, esperamos a
anuência dos nobres colegas ao título declaratório que se propõe
mediante este 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 2.856/2008
Declara de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento

Educacional, Cultural e Social Criangular, com sede no Município de
Coronel Fabriciano.

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

Desenvolvimento Educacional, Cultural e Social Criangular, com sede
no Município de Coronel Fabriciano.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2008.
Antônio Genaro
Justificação: Fundado em 11/3/2006, o Instituto de Desenvolvimento

Educacional, Cultural e Social Criangular é sociedade civil de direito
privado, com objetivos filantrópicos, sem fins lucrativos, que vem
cumprindo fielmente suas finalidades estatutárias.

Considerando a importância da assistência prestada às
comunidades carentes por meio de diversos serviços sociais e
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promoções culturais e por encontrar-se a instituição legalmente
amparada, obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de
27/7/98, conto com o apoio dos ilustres pares para que seja declarada
de utilidade pública estadual.

- 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 2.961/2008, do Deputado Agostinho Patrús Filho, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com o TRE-MG pela condução
exemplar das eleições deste ano no Estado. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Nº 2.962/2008, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que
solicita seja encaminhado à Coordenadoria do Procon Estadual
relatório relativo à visita dessa Comissão ao Aeroporto Internacional
Tancredo Neves, a fim de que tome conhecimento dos preços
abusivos praticados pelas lanchonetes desse Aeroporto.

Nº 2.963/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam encaminhadas ao Corregedor - Geral de Justiça do Estado
cópia das notas taquigráficas da reunião realizada por esta Comissão
no dia 8/10/2008 e cópia dos Decretos nºs 23.703, de 1985, e 34.462,
de 1991, do Estado de São Paulo, com pedido de providências para
estudo acerca da criação de um fundo de assistência judiciária
estadual.

Nº 2.964/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam encaminhadas ao Conselho Nacional de Justiça cópia das
notas taquigráficas da reunião realizada por esta Comissão no dia
8/10/2008 e cópia dos Decretos nºs 23.703, de 1985, e 34.462, de
1991, do Estado de São Paulo, com pedido de providências para que
esse Conselho opine acerca da possibilidade de criação de um fundo
de assistência judiciária nos Estados, conforme o modelo instituído em
São Paulo.

Nº 2.965/2008, da Comissão de Saúde, em que solicita seja
encaminhado ofício à Prefeitura Municipal de Betim - Serviço de
Vigilância Ambiental contendo denúncia recebida por esta Comissão
acerca de vazamento de gás na Refinaria Gabriel Passos - Regap -,
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situada no Município de Betim - MG, bem como solicitando as
providências cabíveis.

Nº 2.966/2008, da Comissão de Saúde, em que pleiteia seja
solicitado ao Secretário de Defesa Social a edição de portaria
definindo que todas as perícias médicas sejam feitas por peritos da
Secretaria de que é titular, da maneira que menciona.

Nº 2.967/2008, da Comissão de Saúde, em que pleiteia seja
encaminhada à Secretaria de Saúde - Gerência de Vigilância
Ambiental denúncia recebida por esta Comissão acerca de vazamento
de gás na Refinaria Gabriel Passos - Regap -, situada no Município de
Betim - MG, bem como solicitando as providências cabíveis.

Nº 2.968/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso ao Sgt. PM Alisson Eustáquio
Gonçalves, pela dissertação "Geografia dos furtos de veículos em
BH", aprovada no Programa de Pós-Graduação em Geografia e
Tratamento da Informação Espacial da PUC Minas, sob a orientação
do Prof. Alexandre Diniz.

Nº 2.969/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de
providências para que sejam designados dois Agentes de Polícia para
o Município de Caetanópolis, bem como sejam destinadas viaturas
para atender a população dos Municípios de Caetanópolis e
Paraopeba.

Nº 2.970/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de
providências para a reforma da cadeia pública de Paraopeba.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões
de Direitos Humanos (2) e dos Deputados Paulo Cesar e Rômulo
Veneroso e outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Assuntos Municipais (2), do Trabalho, de Saúde, de Administração
Pública, de Segurança Pública e de Educação e dos Deputados Eros
Biondini e Agostinho Patrús Filho.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago.
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O Deputado Arlen Santiago* - Exmo. Sr. Presidente, Deputado
Doutor Viana, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, povo mineiro, está
finda uma grande festa da democracia brasileira. Os 5.624 Municípios
brasileiros, 853 dos quais em Minas, têm novos Prefeitos, Vice-
Prefeitos e Vereadores escolhidos. A eles caberá, a partir de 1º de
janeiro, administrar para quase 200 milhões de brasileiros.

Em alguns Municípios a disputa foi acirrada, agressiva mesmo. Tudo
isso é conseqüência do ardor da disputa, da busca do convencimento
do eleitor. Cada um de nós, políticos ou não, considera que tem a
melhor proposta para fazer a administração de que o povo precisa.
Mas a fase da disputa já ficou para trás. O momento agora é de se
absorverem as derrotas e de se comemorarem as vitórias. Cada um
aqui ganhou e perdeu; isso faz parte do jogo político, do jogo da vida.
O importante é ter humildade nas vitórias e altivez nas derrotas; saber
que nem sempre a nossa verdade é a verdade dos outros,
especialmente a dos eleitores; saber que nem sempre as coisas
acontecem como pensamos.

Quem venceu as eleições tem, a partir de agora, uma árdua tarefa: a
preparação de uma administração que começa em janeiro sob o signo
da incerteza. O que se sabe é que, por causa da crise internacional,
teremos, no mínimo, dois anos de dificuldades econômicas, que,
certamente, atingirão também os Municípios.

Diante do quadro que se aproxima, perdemos todos nós:
vencedores e vencidos. Daí a necessidade de se jogar o jogo político
com mais grandeza ainda. É lógico que não se espera a anulação de
grupos políticos. Cada grupo é constituído e tomou a posição que
tomou sob o argumento da necessidade de união para superação da
crise. Mas também não se espera que, tirando proveito da crise,
façamos oposição aos que nos derrotaram, à custa do prejuízo de
nossa gente.

De minha parte quero reafirmar o compromisso com a população de
cada um dos Municípios onde tenho militância política, onde meu
grupo venceu as eleições e também onde perdeu. O meu mandato
parlamentar está à disposição de todos os mineiros, especialmente
dos que moram nas cidades que compõem a minha base política.

Quero saudar aqui todos os companheiros desta Casa,
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principalmente os que venceram disputas municipais e que,
atendendo ao chamamento popular, terão que deixar seu mandato.
Aos companheiros Roberto Carvalho, eleito Vice-Prefeito de Belo
Horizonte; Elisa Costa, eleita Prefeita de Governador Valadares; e
Luiz Tadeu Leite, eleito Prefeito de Montes Claros, os cumprimentos
pela vitória. Ao companheiro Paulo Cesar, vencedor da disputa em
Nova Serrana, nossa torcida para que a justiça se faça e a vontade
popular seja respeitada.

A Tadeu Leite, uma palavra em especial. Nessas eleições estivemos
em trincheiras opostas. Adversários, não inimigos políticos. Sua
vitória, a de sua vice, Cristina Pereira, e de seu grupo foram o
resultado da livre manifestação da maioria dos eleitores que foram às
urnas e não se acovardaram. Escolheram um lado, um programa de
governo, fizeram sua opção. Uma vitória legal, do ponto de vista da
lei, e legítima, do ponto de vista político. Conheço seu espírito
democrático e sei perfeitamente de seu comportamento político, daí a
minha certeza de que Montes Claros terá um período de transição
dentro dos mais nobres princípios democráticos. Em janeiro, tenha
certeza, você receberá uma Prefeitura arrumada, bem ao contrário do
que ocorreu com outras administrações. Athos Avelino fez, e
continuará a fazer nos próximos dois meses, uma administração
correta e austera, o que lhe permitirá iniciar sua administração sem
solavancos.

Várias obras foram feitas em parceria com o governo Aécio Neves -
e tivemos a nossa participação -, como obras de saneamento,
realizadas pela Copasa, estação de tratamento de esgoto; a Avenida
Magalhães Pinto, várias obras de asfalto e avenidas, com o apoio
principalmente do nosso ex-Ministro Walfrido dos Mares Guia, como a
Sidney Chaves e várias outras, foram realizadas pela Prefeitura em
parceria com o governo estadual e o governo federal. Mas ainda
temos muito o que fazer na cidade. Confio, porém, que, com a sua
sensatez, experiência política e capacidade de conciliação, será capaz
de manter o diálogo com o governo estadual e também com o federal,
para atrair novos investimentos para a nossa cidade. Aqui, nesta que
é também a sua Casa, conte com alguém que esteve em trincheira
oposta, mas sabe que terá a obrigação de defender o povo de Montes
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Claros e do Norte de Minas.
O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte)* - Deputado Arlen

Santiago, não esperava outra posição de V. Exa. que não fosse a
elegância e a decência da sua ação administrativa, que o senhor
sempre tem mantido ao longo de sua vida pública. Mesmo estando em
posições antagônicas, não há como negar esse, entre outros muitos
atributos de V. Exa. na vida pública. Quero contar com o apoio de V.
Exa. Estou preparando um pronunciamento para fazer nesta Casa
sobre as eleições de Montes Claros, mas acorro a este microfone para
agradecer a sua manifestação espontânea e dizer que o senhor tem
em Montes Claros um grande eleitorado e que, fiel a esse eleitor,
também terá condições - abrimos esta possibilidade - de nos ajudar a
comandar e governar aquela cidade, seja como parlamentar nesta
Casa, buscando as verbas necessárias junto ao governo do Estado,
seja lá mesmo, dando-nos conselhos e sugestões, os quais
acataremos porque são frutos da sua experiência. Enfim, estamos
convocando a capacidade de V. Exa. para somar-se aos demais
Deputados da nossa Bancada, a que recorreremos para que, no
governo do Estado, tenhamos um trabalho mais amplo, mais fluido no
dia-a-dia da nossa administração. Mais do que nunca, a partir do ano
que vem, precisaremos de V. Exa. e de todas as forças políticas.

Eleito Prefeito, penso que passo a ser Prefeito não apenas de uma
lado político mas de toda a cidade. Nós, que gostamos de Montes
Claros, precisamos muito de nos unir para continuar com as obras
importantes do governo do Estado que hoje estão em execução, como
bem delineou V. Exa., como também outras obras igualmente
importantes, de que a cidade muito carece. Agradeço a V. Exa. e o
parabenizo pelo pronunciamento.

O Deputado Arlen Santiago* - Deputado Luiz Tadeu Leite,
estaremos sempre defendendo o povo. Com certeza, estivemos em
campo antagônico, sempre com lealdade, e mostraremos primeiro
para V. Exa. principalmente as mazelas que acontecem em todos os
grupos políticos, para que saiba e possa agir com firmeza.

Ainda no campo das eleições, quero, desta tribuna, que é acima de
tudo democrática, fazer uma manifestação de desagravo ao
Comandante Regional da Polícia Militar do Norte de Minas, o Cel.
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Hely, injustamente acusado e agredido nesta Casa pelo nosso
companheiro de Parlamento, o Deputado Paulo Guedes. Para mim,
seria tranqüilo, simpático até, ocupar esta tribuna para, sustentando-
me no espírito de corpo, defender o companheiro Deputado nos fatos
ocorridos no dia do primeiro turno das eleições, quando, segundo seu
próprio relato, foi preso e agredido pela Polícia Militar em Manga, num
ato que seria, ainda segundo o Deputado Paulo Guedes, uma
agressão direta ao parlamentar e ao Parlamento mineiro. Desculpe-
me, companheiro Deputado Paulo Guedes, mas desta vez estou em
trincheira contrária. Não podemos confundir a imunidade parlamentar,
que nos assegura a livre manifestação de pensamento, com a
impunidade, que assegura a não-punição de quem praticou um ato
contra a lei.

Seu ato de tentar resgatar, insuflando um correligionário preso pela
Polícia Militar por ameaças a terceiras pessoas, foi frontalmente
contra a lei. A ninguém, e muito especialmente a nós, que fazemos a
lei, é dado o direito de praticar atos ilegais.

Posso até aceitar que tenha ocorrido excessos por parte dos
militares. Admito isso por não conhecer a fundo o episódio. Mas
contra excessos a ação é outra, não sendo justa a de se ocupar um
espaço democrático, como esta tribuna, para denegrir a imagem de
uma corporação como a Polícia Militar de Minas Gerais e de uma
pessoa correta, sem lhe oferecer igual espaço de defesa. No
momento que o senhor utiliza a palavra covarde para se referir à
atitude do Cel. Hely, discordo frontalmente. E, se o senhor continuar
achando que ele é covarde, deve dirigir-se a sua pessoa e mencionar
essa palavra. Ou melhor: poderia arrepender-se e, desta tribuna, pedir
desculpas a um profissional sério, competente, que se tem
empenhado ao máximo - dou meu testemunho pessoal disso - para
levar a tranqüilidade e a segurança ao Norte de Minas. O Cel. Hely é
um homem firme, mas respeitador dos direitos de todos os cidadãos.
Claro, como todos nós, também está sujeito a erros, mas daí a ser
acusado de covarde, sem o direito de defesa, há uma grande
distância.

Aliás, Deputado Paulo Guedes, o senhor sabe que a sua prisão foi
negada pela Juíza da Comarca de Manga, porque, em época de
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eleição, é proibido efetuar prisões, salvo em flagrante delito. E, na
sentença, a Juíza falou que o certo seria, a partir do boletim de
ocorrência, a delegacia apurar o fato e as coisas continuarem
seguindo um caminho correto. Não é desta tribuna que se deve atacar
uma corporação e o seu Comandante.

Enfim, companheiro Paulo Guedes, com o respeito que V. Exa.,
como brilhante parlamentar, merece, coloco-me em defesa do Cel.
Hely. E, fazendo isso, estou me colocando ao lado da Justiça e da
credibilidade da nossa Assembléia.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Quero cumprimentar
V. Exa. pela lucidez, pelo equilíbrio de suas sensatas palavras. Tive a
oportunidade de ocupar esta mesma tribuna - salvo engano, na
semana retrasada, já que não houve reunião na semana passada -
para falar da minha indignação quanto à postura do Deputado Paulo
Guedes, numa tentativa de arrebatar o preso das mãos dos policiais
em Manga. Vejo que essa não foi uma atitude coerente e sensata de
um parlamentar estadual. Há outros instrumentos que pode utilizar
para buscar os caminhos da denúncia e da acusação, por meio de
mecanismos jurídicos e até mesmo das comissões desta Casa.
Portanto, fica aqui o nosso registro de apoio à fala de V. Exa. em
relação a esse assunto.

O Deputado Arlen Santiago* - Gostaria de terminar dizendo à
população das cidades onde perdemos as eleições que estaremos
numa trincheira de oposição, denunciando as irregularidades que
porventura venham a ser praticadas. Faremos isso de uma maneira
serena, porém firme, para que realmente o processo de
desenvolvimento de Minas Gerais possa continuar acontecendo. Para
isso, temos um Governador que faz grande diferença para o Estado e
para o Brasil.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.
O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente da Assembléia

Legislativa, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, público presente nas
galerias, telespectadores da TV Assembléia, boa-tarde!

Queremos hoje compartilhar com os senhores e as senhoras nossa
alegria, a mesma que acreditamos estar sentindo a grande maioria
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das pessoas que moram ou trabalham em Belo Horizonte e querem
para a nossa Capital a manutenção de um projeto que já garantiu
melhoria de vida a milhões de cidadãos e cidadãs e que ainda pode
avançar muito.

Márcio Lacerda foi eleito Prefeito de Belo Horizonte, e saímos todos
vitoriosos. Somos, sim, vencedores, porque garantimos em nossa
cidade a continuidade de uma administração séria, eficiente, com
objetivos concretos e foco na participação popular, e cujos propósitos
estão acima de interesses pessoais e pretensões meramente
partidárias. É, sim, uma conquista coletiva, mas não podemos deixar
de, neste momento, reconhecer o mérito daquele que foi um dos
maiores responsáveis pela construção dessa vitória: nosso
competente Prefeito Fernando Pimentel; nosso operário da
conciliação, como tem sido chamado por amigos, aliados e veículos
da imprensa. Ele, que em nome desse grande projeto por Belo
Horizonte, enfrentou incompreensão, críticas e verdadeiros ataques,
inclusive em seu próprio partido. E que, ainda assim, não recuou, pois
tinha a convicção de que lutava pelo melhor para o Município. A você,
Fernando Pimentel, o nosso reconhecimento. Para falar desse
incansável companheiro, e a fim de dar a dimensão de sua
importância política e administrativa para Belo Horizonte e - por que
não dizer? - para o País, quero retomar um pouco de sua história.

Filho de um pastor evangélico, de quem carrega a rebeldia profética
e o senso de justiça, com apenas 17 anos, Pimentel já dava provas de
seu idealismo, coragem e determinação para lutar por liberdade e por
uma sociedade mais justa. Aluno do colégio Estadual Central, iniciou a
militância nos movimentos estudantis, na efervescência política do
ano de 1968. Foi um caminho natural para que o então adolescente se
vinculasse às organizações de resistência à ditadura militar. Tornou-
se integrante do Comando de Libertação Nacional - Colina -, onde
conheceu aquela que seria uma grande companheira de militância,
Dilma Rousseff, hoje grande Ministra do governo Lula. Passou,
depois, por grupos da luta armada, como a VAR-Palmares e a
Vanguarda Popular Revolucionária - VPR. Com apenas 18 anos, em
1970, foi preso e torturado nos porões da ditadura.

Por seus ideais de liberdade e democracia, ficou preso por três anos
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e meio, no auge de sua juventude, período em que conheceu Márcio
Lacerda, também preso político. Sofreram e sonharam juntos.
Sonharam com um país livre da opressão imposta pela ditadura
militar. Mas nem sequer em sonho imaginaram que, muitos anos
depois, em um grande e verdadeiro Estado Democrático de Direito,
seriam parceiros em um grande projeto político e administrativo para
Belo Horizonte.

Pimentel foi libertado em 1973 e, mesmo que de forma inconsciente,
iniciou sua preparação para os grandes desafios que o futuro lhe
reservava. Dedicou-se à formação acadêmica em Economia, mas
jamais abandonou a militância. Professor da UFMG, deu expressiva
contribuição a entidades de classe. Foi Vice-Presidente da Associação
de Professores Universitários de Belo Horizonte, Presidente do
Conselho Regional de Economia, reeleito por duas vezes, e Diretor do
Sindicato dos Economistas de Minas Gerais, até 1992. Seu caráter
idealista, no entanto, exigia ainda mais. Com participação ativa no
processo de redemocratização do País, foi um dos fundadores do
Partido dos Trabalhadores em Minas, assumindo a ideologia - utópica,
talvez - do Partido Socialista, nascido da luta do povo e a serviço do
povo.

Com o retorno das eleições diretas, foi convidado várias vezes a
candidatar-se, mas, mesmo com alma militante, não tinha pretensões
político-partidárias. Acreditava que poderia servir mais à causa se
ocupasse postos técnicos, onde poderia utilizar toda a sua bagagem
teórica. Somente em 1993 assumiu uma função pública, mas, ainda
assim, em cargo condizente com sua formação: o de Secretário
Municipal de Fazenda na primeira administração do PT na cidade, a
de Patrus Ananias.

Vejam bem, nobres colegas: o companheiro e amigo Fernando
Pimentel foi também um dos que inauguraram o projeto administrativo
que mudou a cara de Belo Horizonte. Sua gestão à frente das
finanças da Capital teve amplo reconhecimento, principalmente pela
reengenharia financeira que possibilitou a canalização de grande parte
dos recursos para a área social e obras de infra-estrutura. Fato é que
foi um dos principais articuladores do Orçamento Participativo, uma
das políticas públicas mais importantes ainda hoje na cidade. Não se
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mexe em time que está ganhando, e, se as finanças da Capital iam
bem, era de se esperar que o novo Prefeito, Célio de Castro, do PSB,
eleito em 1996, mantivesse o Secretário de Fazenda. Dessa forma,
Pimentel permaneceria na administração por mais um governo. Só
deixou o cargo para ser alçado a Vice-Prefeito, integrando a chapa da
reeleição de Célio de Castro em 2000. Em 2002 foi chamado a um
novo desafio, desta vez em âmbito nacional. Trabalhou pela aliança,
até então inimaginável, entre Lula e o ex-Presidente Itamar Franco,
Governador de Minas à época. Obteve êxito em sua empreitada e
vem desse tempo o apelido de Operário da Conciliação.

Sua trajetória seria, então, marcada por uma grande tristeza. O
popular Prefeito Cé1io de Castro viria a adoecer em 2003, afastando-
se do cargo. Pimentel enfrentaria então um dos maiores desafios de
sua vida: assumir a Prefeitura inesperadamente e por tão triste motivo.
Mais uma vez, não negou as origens de luta da época da guerrilha. De
cabeça erguida e com mais disposição, provou que estavam
enganados aqueles que questionavam sua capacidade administrativa
e política para estar à frente de uma Prefeitura de tal monta.

A gestão de Pimentel foi tão bem-sucedida, responsável e
comprometida com o plano de governo que o credenciou a disputar a
Prefeitura em 2004 e ser eleito com ampla maioria dos votos. Em seu
segundo governo, consolidou ainda mais as políticas sociais no
Município, com programas de inclusão social, promoção da cidadania
e de garantia de direitos e de serviços essenciais. Também sob sua
gestão, a receita da Prefeitura aumentou de R$800.000.000,00 para
R$3.000.000.000,00; e a dívida do Município caiu pela metade,
confirmando-se o mote de sua campanha eleitoral: “Bom de serviço”.

Paralelamente, destacou-se por estabelecer grande parceria com o
governo do Estado, em uma política de boa convivência com o
Governador Aécio Neves, que possibilitou o estabelecimento de uma
agenda conjunta de prioridades. Gestão compartilhada passou a ser a
nova palavra de ordem. Novamente, agora, por superar o
maniqueísmo PT “versus” PSDB, seria alvo de muitas críticas.
Disseram até que estava deixando o partido em segundo plano, mas a
verdade é que acreditava haver algo maior do que as disputas
partidárias: o bem-estar da população.
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Tal parceria garantiria ao Município obras importantes, como a
revitalização do Centro de Belo Horizonte e a Linha Verde. Este ano,
sua administração atingiu picos de popularidade. Uma pesquisa do
Ibope realizada em setembro apontou 96% de aprovação dos belo-
horizontinos. E foi nesse cenário positivo que Pimentel se viu às voltas
com um grande problema: as lideranças de seu partido credenciadas
para sucedê-lo não se dispunham a disputar as eleições municipais. O
que fazer? Permitir que fosse interrompido um projeto de sucesso que
há 15 anos vinha sendo aprimorado?

Foi a partir dessa lógica que, junto com o parceiro Aécio Neves,
impôs-se um novo desafio, mesmo sabendo que teria verdadeira
“pedreira” pela frente. A missão, quase impossível, era viabilizar uma
candidatura de consenso, que tivesse apoio do PT e do PSDB e
aglutinasse amplo leque de alianças.

Como era de se esperar, foi em casa, no próprio PT, que enfrentou a
maior resistência. Setores de seu próprio partido construíram uma
verdadeira muralha para barrar a proposta. Não fosse tão desprendido
e tivesse tão firme convicção de que lutava pelo melhor para Belo
Horizonte, poderia ter cedido às imensas pressões que sofreu, mas
não. Em suas próprias palavras: “política é sintonia fina e construção
de consenso, o que requer paciência e tolerância”.

E foi assim, com ponderação, negociação e muito diálogo, que
obteve o apoio de lideranças expressivas de diversos setores e
partidos. Do outro lado vinha “chumbo grosso”: o adversário
representava o setor mais reacionário da política brasileira e apelou
para a mentira e a difamação. Além disso, antigos aliados também
partiram para o ataque e até alguns companheiros do próprio PT
“mudaram de time”. Estes, com toda certeza, precisarão explicar-se
não somente aos partidos, mas, acima de tudo, à sociedade.

Traições à parte, o fato é que não nos deixamos abalar. Sob a
liderança de Pimentel e Aécio Neves, formou-se um verdadeiro
mutirão político, principalmente de esclarecimento e alerta à
população.

Antes de concluir, concedo aparte ao Deputado Domingos Sávio,
que tantas vezes travou esse debate.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Prezado Deputado



702

Durval Ângelo, quero cumprimentá-lo pelo brilhante pronunciamento e
pela justa recapitulação da história que V. Exa. faz. Também quero
compartilhar deste momento deixando aqui o meu testemunho, em
primeiro lugar, da felicidade de ter conhecido Fernando Pimentel ainda
quando Secretário de Fazenda de Belo Horizonte, em seu primeiro
mandato, com Patrus Ananias, época em que eu desempenhava a
função de Vereador. Quando cheguei à Prefeitura de Divinópolis, esse
relacionamento se estreitou: era então Prefeito Célio de Castro, um
grande parceiro, uma das mais completas lideranças políticas e
humanas dessa recente história da política mineira, e ali tive a alegria
de ver o trabalho sério, competente e exemplar de seu Secretário de
Fazenda, Fernando Pimental, que, por sinal, assumiu a coordenação
das Secretarias de Fazenda até em âmbito nacional, em vários
embates, na busca de uma política tributária mais justa para os
Municípios.

Agora, tenho sido testemunha desse projeto que coloca o interesse
do povo de Belo Horizonte acima de tudo e, mais do que isso, que
sinaliza novos tempos para Minas e para o Brasil, tempos em que,
com uma democracia consolidada, os interesses da população, os
interesses do que há de comum na vida pública falem mais alto. E o
que há de comum senão a busca do bem comum, da melhora da
qualidade de vida das pessoas? Portanto, Fernando Pimentel é, de
fato, um vitorioso e, sem dúvida, é hoje uma das reservas morais e
uma das grandes lideranças políticas de todo o Estado. Como
membro do PSDB, estive desde o primeiro momento ao lado dessa
aliança e testemunhando a sua luta, porque vi que o entendimento
entre Aécio e Pimentel era em prol de Belo Horizonte, acenando para
Minas e para o Brasil com tempos novos e melhores para todos nós,
que queremos uma política com ética e seriedade. Muito obrigado.

O Deputado Durval Ângelo* - Termino, Presidente, dirigindo-me a
Fernando Pimentel: valeu a pena. Aliás, como diz Fernando Pessoa
em um de seus versos, “tudo vale a pena se a alma não é pequena”.
Valeu a pena, pois as máscaras de alguns caíram mostrando sua
verdadeira face no último domingo, dia em que o povo de Belo
Horizonte deu o seu recado e elegeu Márcio Lacerda, elegendo com
ele a continuação de um projeto que já deu certo. Não tenho dúvida
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de que nossa cidade está em boas mãos.
Por tudo isso, posso dizer: obrigado, Fernando Pimentel. A você

toda a nossa admiração. Como você diz, cada dia com sua agonia. E
eu completo: cada dia também com suas alegrias. Em 2010 iremos
escrever um novo e belo capítulo na política de Minas Gerais, com
toda certeza.

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

Viana, Sras. e Srs. Deputados. Concedo aparte ao Deputado Alencar
da Silveira Jr., antes de começar meu pronunciamento.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Eu iria pedir aparte
ao Deputado Durval Ângelo, mas ele estava encerrando seu
pronunciamento, e eu não poderia deixar de falar depois dele.

O Pimentel ganhou e o Aécio também, mas o partido do Deputado
Durval, o PT, perdeu, não tem mais a Prefeitura de Belo Horizonte.
Quero ver como irão fazer com os que terão de ser exonerados de
tantos cargos, porque recebiam o percentual do partido. O PT perdeu.
Obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, amigos, TV Assembléia, proponho na tarde de hoje uma
reflexão muito importante, em decorrência das ações maiores que a
nossa Assembléia Legislativa, por intermédio de seu dinâmico
entusiasta, o Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho, tem feito.
Não somente ele como também toda a Mesa têm participado
ativamente de ações as mais significativas, catalisando o nome da
nossa Assembléia Legislativa. Refiro-me, senhores e senhoras, ao
início do mês de março, quando inauguramos o projeto Expresso
Cidadania nesta Assembléia. Todos nós presentes naquela manhã
memorável pudemos ouvir do Presidente Deputado Alberto Pinto
Coelho o relato das ações e a participação desta Assembléia
percorrendo todo o Estado de Minas Gerais. Também o Presidente do
TRE, o Secretário de Educação, enfim, toda a comunidade mobilizada
para, através do Expresso Cidadania, percorrer todo o Estado de
Minas Gerais, aproximadamente 80 cidades, num verdadeiro trabalho
em prol da cidadania.
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Esse projeto, iniciado por muitas mãos, teve como embaixador o
ator Marcos Frota. Iniciou-se nesta Casa uma perspectiva muito
voltada ao jovem, para fazer com que a consciência do dever de votar
estivesse presente em todos os Municípios, particularmente em todas
as cidades. Esse processo, conduzido por várias mãos, por várias
ações importantes, coordenado pela própria Presidência, com a Mesa,
deu certo. O projeto, que se consagrou por seu espírito de cidadania,
seu espírito empreendedor, buscou a conscientização de todos os
Municípios, em várias regiões e cidades-pólo de nosso Estado. Foram
cinco meses de trabalho, quilômetros e quilômetros, com toda a
equipe participando ativamente, buscando do jovem a consciência da
responsabilidade do voto e da sua importância para a vida do eleitor e
para a sua participação na política do seu Município.

Com estas palavras, Sras. e Srs. Deputados, com muito prazer,
tenho a honra de manifestar na tribuna, como ainda não foi feito, que
a Assembléia de Minas foi a vencedora, em âmbito nacional, da 34ª
edição do Prêmio Aberje, com o projeto Expresso Cidadania, na
categoria Eventos Especiais.

A vitória foi anunciada durante solenidade realizada em outubro, no
dia 8, em São Paulo. O prêmio foi recebido pessoalmente pelo nosso
Presidente Alberto Pinto Coelho, na mesma ocasião.

A Associação Brasileira de Comunicação Empresarial - Aberje - é
uma das mais respeitadas entidades no segmento profissional da
comunicação, e essa disputa acontece anualmente, com a
participação de empresas e instituições de todo o País. Na etapa
regional - Minas Gerais e Centro-Oeste -, a Assembléia Legislativa
disputou com a Fundação Banco do Brasil e a Petrobras e,
nacionalmente, com a Volvo, o Conselho Empresarial Brasileiro para o
Desenvolvimento Sustentável - Cebds - e a Vale. O prêmio contou
este ano, em suas diversas etapas, com a participação de 178
instituições de todo o Brasil, que inscreveram 423 trabalhos. Durante
esse período foram selecionados e premiados 31 nacionalmente. É a
primeira vez que uma Casa Legislativa ganha o Prêmio Aberje. A
vitória da Assembléia de Minas, a nossa Casa, reveste-se de grande
importância, porque dá à Assembléia uma visibilidade positiva e
bastante diferenciada. Além de ter acontecido fora de Minas Gerais, a
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premiação insere o trabalho do Legislativo mineiro em um segmento
altamente qualificado. Dificilmente os profissionais de comunicação
envolvidos com o evento, assim como os representantes das demais
empresas e instituições que disputaram o prêmio, conheceriam nosso
trabalho se não fosse essa oportunidade.

O projeto Expresso Cidadania foi desenvolvido pela Assembléia
Legislativa para incentivar a participação política e o voto consciente
dos jovens de 16 e 17 anos, uma vez que se constatou, por meio de
dados estatísticos, que vem diminuindo o índice de cadastramento
eleitoral nessa faixa etária, na qual o voto é facultativo. O projeto foi
elaborado tendo como principais parceiros o Tribunal Regional
Eleitoral e a Secretaria de Estado de Educação, além de outras
entidades. Durante os meses de março e abril, o Expresso passou por
13 cidades do interior mineiro. O projeto encerrou-se em Belo
Horizonte, onde foram reunidos estudantes da Capital e de três
cidades da Região Metropolitana. Ao todo, aproximadamente 19 mil
estudantes foram mobilizados, sendo emitidos 4.414 títulos de eleitor
e 2.855 carteiras de identidade.

Assim, Deputados, é muito importante e salutar registrar, mais uma
vez, a participação efetiva desta Casa no engrandecimento da
democracia deste país. Quero cumprimentar o Presidente Alberto
Pinto Coelho; o Sr. Eduardo Vieira Moreira, nosso Diretor-Geral; o Sr.
Alaor Messias, Diretor da Escola do Legislativo; bem como todos
aqueles que participaram ativamente desse projeto. Sem dúvida
nenhuma, hoje ele está sendo copiado por outros Estados da
Federação, uma vez que, por meio do seu conteúdo e da sua
estrutura, veio ao encontro dos interesses da própria democracia,
fazendo com que os Municípios das cidades-pólo fossem visitados e
houvesse a conscientização do jovem de seu direito de voto - aliás,
aproximadamente 5 mil votos foram catalisados nessa empreitada do
Expresso Cidadania.

Temos, sim, muito a comemorar. Por essa razão, quero, Sr.
Presidente, que fiquem consignadas nos anais da Casa as nossas
saudações a esse projeto extraordinário, que, numa idéia feliz do
nosso Presidente Alberto Pinto Coelho, toda a Mesa e os
coordenadores, foi avante e deu um resultado positivo. Isso é verdade
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graças à sua consagração, por meio do desenvolvimento e da
seriedade na condução desse projeto extraordinário de Minas para o
Brasil.

O outro assunto que gostaria de tratar diz respeito à região Sul de
Minas. A Fapemig, com muita satisfação, por intermédio de seu
Presidente e seus Diretores, determinou a liberação de
R$2.000.000,00 para as pesquisas no Vale da Eletrônica. A
Assembléia Legislativa também participou dando a sua contribuição e
tem trabalhado muito para a catalisação das empresas do Vale da
Eletrônica. Santa Rita do Sapucaí é um exemplo, é a célula “mater”
dos Municípios mineiros, que têm atraído centenas de indústrias que
vêm ao encontro das aspirações e dos jovens cientistas, por meio das
incubadoras e, principalmente, pela sua alta capacidade tecnológica,
para Minas e para o Brasil.

Por essa razão, apresentamos ao Plenário desta Casa o projeto
Arranjos Produtivos Locais - APL -, de minha autoria, aprovado por
todos os parlamentares e sancionado pelo Governador. Esse projeto
tem sido a esteira de grandes projetos estruturadores que estamos
realizando em Santa Rita do Sapucaí e em todas as cidades que
fazem parte do pólo tecnológico da nossa região. Quero cumprimentar
e parabenizar o Sr. Roberto de Souza Pinto, Presidente da Sindivel,
que tem participado ativamente de todas as negociações, e destacar
também a participação da Fapemig. Hoje sabemos da importância do
estudo científico e do ensino da pesquisa. Graças à participação da
Assembléia em favor do aumento dos recursos destinados à Fapemig,
estamos injetando valores substanciais em novas empresas que
desejam instalar-se, pela sua experiência, e particularmente em
empresas que já estão instaladas há muito tempo, que vêm-se
organizando e exportando seus produtos.

Sem dúvida, Sr. Presidente, temos muito o que comemorar. Temos
R$2.000.000,00 para pesquisas: inúmeras indústrias e empresas, ao
longo do tempo, por meio da pesquisa científica e tecnológica, vêm
aprimorando conhecimentos. Vale a pena visitá-las e conferi-las. Há
poucos dias, a nosso pedido, a Comissão de Ciência e Tecnologia
esteve em Santa Rita do Sapucaí e pudemos verificar lá o
desenvolvimento extraordinário da indústria tecnológica em Minas.
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Temos hoje milhares e milhares de estudantes que estão lá
aprendendo e desenvolvendo suas atividades por meio das
incubadoras. Com a liberação desse investimento de R$2.000.000,00
para a pesquisa, temos muito a esperar, teremos bons resultados.
São ações importantes.

O Governador Aécio Neves sempre esteve com o interesse voltado
para a pesquisa e principalmente para que o Estado de Minas Gerais
seja o melhor para se investir. Quero saudar o Secretário de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, Alberto Duque Portugal, que esteve
conosco, assim como o Presidente, os Diretores, os técnicos e os
cientistas da Fapemig, que têm participado ativamente e contribuído
para que Santa Rita se fortaleça ainda mais como pólo tecnológico, a
exemplo de Sinhá Moreira, cujo centenário de nascimento
comemoramos aqui.

Então, registro o fato e parabenizo toda a comunidade na pessoa do
Prefeito Paulinho, a Câmara Municipal, o Presidente do Sindivel e
todos os empresários do setor eletroeletrônico, testemunhando,
assim, o nosso compromisso de parceria para fazer com que Santa
Rita do Sapucaí se fortaleça dia a dia como a Capital eletroeletrônica
de Minas Gerais e do Brasil.

São essas as nossas considerações. Fico muito feliz de poder, daqui
do alto desta tribuna, agradecer ao governo do Estado de Minas
Gerais e à Fapemig, primeiros parceiros desse projeto que tem dado
resultado. Vale a pena conferir. Isso, sem dúvida, nos encanta,
fortalece e permite dizer, em voz alta, que hoje o Sul de Minas está
cada vez mais fortalecido, com suas empresas, sua mão-de-obra e
seu povo trabalhador, força maior de nossa região. Agradeço e faço
questão de dizer que nós, da Assembléia Legislativa, como
representantes do Sul de Minas, sempre estaremos dispostos a
realizar ações maiores para seu desenvolvimento. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta* - Exmo. Sr. Presidente Deputado

Doutor Viana; caros colegas Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Braulio
Braz e Paulo Guedes, presentes a esta sessão; imprensa; senhoras e
senhores; povo do nosso Estado, quero inicialmente destacar aqui a
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importância dessas eleições para o contexto da democracia brasileira,
principalmente para a mineira, e cumprimentar os companheiros,
Deputados e Deputadas Estaduais, que apresentaram seus nomes na
disputa. Tivemos a vitória da companheira Deputada Elisa Costa, em
Governador Valadares, uma importante cidade; do Deputado Paulo
Cesar, nosso companheiro de partido, que foi eleito Prefeito de Nova
Serrana; e do Deputado Roberto Carvalho, eleito Vice-Prefeito de Belo
Horizonte. Quero cumprimentar também os que não foram eleitos e,
de uma maneira muito especial, trazer meus cumprimentos ao
Deputado Luiz Tadeu Leite, eleito Prefeito de Montes Claros, a 5ª
cidade do Estado. Sua eleição foi sofrida, mas foi uma bela vitória. A
sua volta àquela Prefeitura significa, acima de tudo, uma esperança
maior para o povo montes-clarense. Apesar de ser a 5ª do Estado,
como já disse, infelizmente essa cidade detém apenas a 16ª
economia entre os Municípios mineiros e está passando por
dificuldades. A balança está desequilibrada contra Montes Claros, que
deveria ser a 5ª maior economia, e esse desequilíbrio, essa diferença
em relação a cidades menores faz com que sua administração seja
difícil. Tenho certeza, entretanto, de que Luiz Tadeu Leite, com a Vice-
Prefeita Cristina Pereira, esposa do Deputado Gil Pereira, poderá
proporcionar à nossa cidade e ao nosso povo uma bela administração.
A eleição foi difícil, sofrida, porque tivemos de lutar contra tudo e
contra todos. O governo ajudou demais o atual Prefeito. Aécio Neves
tem a característica de ajudar indistintamente os Municípios e foi
muito importante para a cidade. Com seu apoio e o do Presidente
Lula, o Prefeito poderia ter feito uma melhor administração, mas
deixou a desejar, o que proporcionou a vitória de Luiz Tadeu Leite.
Queria cumprimentá-lo e dizer-lhe que pode contar com o nosso
apoio, o da Deputada Ana Maria Resende, o do Deputado Gil Pereira
e, principalmente, o do Governador Aécio Neves, que já demonstrou,
em várias ocasiões, que tem reconhecimento e gratidão ao povo de
Montes Claros.

Esperamos que Luiz Tadeu Leite, com a sua competência e
experiência, com o apoio do Governador Aécio e do Presidente Lula,
faça uma bela administração tirando as desvantagens históricas que a
nossa cidade e a região têm com outras cidades e outras regiões.
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Trata-se de um desafio muito grande nas áreas de saúde, segurança
pública, educação e geração de empregos. Espero que nos próximos
quatro anos tenhamos uma administração mais ágil, mais eficiente,
transparente, amiga e mais à disposição do povo com Luiz Tadeu
Leite à frente da nossa cidade.

Por falar no Norte de Minas, Sr. Presidente, por falar em Montes
Claros, estamos passando por uma das piores situações, uma das
maiores dificuldades de todos os tempos. Esta tribuna tem sido
testemunha das nossas solicitações e reivindicações em favor do
Norte de Minas neste período de seca. Estamos acumulando os
efeitos da seca de 2007 com os efeitos da seca de 2008. O povo de
Belo Horizonte reclama do calor de 40°C, um calor s ufocante por que
passa a Capital mineira. Gostaria que fizéssemos uma reflexão e
imaginássemos essa dificuldade da Capital mineira multiplicada por
muitas outras vezes, porque já estamos vivendo o sexto mês de seca
no Norte de Minas. O calor que estamos sentindo aqui, em Belo
Horizonte, é o mesmo calor que o povo norte-mineiro, o povo montes-
clarense está passando há seis meses. Além desse período
prolongado da seca, podemos dizer que na região norte-mineira a
situação é mais grave porque, em alguns Municípios, não existe água
sequer para a população beber.

Recebi dois telefonemas que retratam bem a situação por que passa
o Norte de Minas. O atual Prefeito de Itacambira, Dr. Marcelo Leão,
que foi reeleito, telefonou-me ontem. Estive também com o Cel.
Lucas, uma pessoa excepcional, amigo e companheiro do Norte de
Minas, que se encontra na coordenação da Defesa Civil e está aflito e
ansioso por resolver alguns problemas. Em Itacambira todos os
córregos, todos os rios estão secos. Quando falo todos, são todos. Lá
praticamente não existe nenhum rio, nenhum córrego em que exista
água correndo. E o Prefeito Dr. Marcelo Leão falava que há duas
comunidades que não têm água para a população beber. A água,
quando chega, é em um carro-pipa ou em tambores em cima das
carroças, para matar a sede da população de Itacambira e das
comunidades rurais.

Outro telefonema foi do companheiro Reinaldo Teixeira, que se
encontra hoje em Belo Horizonte. Ele falava das dificuldades das
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comunidades rurais, da zona rural de Capitão Enéias, frente a essa
seca terrível que está assolando a nossa região.

Então, queria fazer um apelo para somarmos todos os esforços, do
Governador Aécio Neves, do Presidente Lula, dos órgãos de combate
à seca, como o DNOCS e a Codevasf, para empreendermos ações
imediatas e práticas. Não adianta reunir o Conselho Gestor da Seca, o
Conselho de Combate aos Efeitos da Seca, se um ou outro órgão
desses falha na sua participação. Estamos falando é da sobrevivência
humana. É água, que é vida. É água para o povo beber. E na região
norte-mineira está faltando água. Só ficaram os grandes rios, como o
São Francisco. O Rio Verde Grande, que era considerado um grande
rio, já está seco.

Na comunidade de Verdelândia, o rio está apenas nas pequenas
barragens que foram feitas no passado. Era um rio caudaloso, que
servia para a pesca e a irrigação de vários projetos, e não está
correndo mais. Isso está acontecendo também com o Rio Pacuí e
vários outros. É necessário fazermos um esforço maior. Estamos
reunindo novamente nossa Bancada para exigir as ações da Cemig e
da Copasa. A determinação do Governador Aécio Neves e do Vice-
Governador Anastasia é para atender a região Norte mineira, e não
estamos observando esse atendimento, que tem de vir também do
governo federal.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Gostaria de parabenizá-lo,
Deputado Carlos Pimenta, por trazer à tribuna esse tema tão
importante que aflige nossa região. Precisamos unificar nossas forças
para resolver a seca na região de uma vez por todas. Precisamos
também de uma ação efetiva de todos os governos e entidades. Outra
necessidade que temos é a de vencer a burocracia que tem
emperrado toda e qualquer transformação da nossa região,
principalmente no que se refere à construção das nossas barragens e
ao abastecimento de água na nossa região. Para se ter uma idéia, em
Itacambira, perfuramos 10 poços artesianos, que já estão equipados
há mais de três anos, mas a Cemig não liga a energia. Quando
falamos isso, parece que falamos para o vento, mas é a burocracia
que pára tudo. O Governador, em dezembro do ano passado,
determinou ao Presidente da Cemig que fizesse a ligação desses
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poços artesianos. O Presidente Lula liberou, no ano passado,
R$10.000.000,00, mas o dinheiro foi para a Caixa Econômica Federal;
de lá veio a burocracia, e o dinheiro não chegou. Enfim, precisamos
que nossa Bancada tenha uma ação para sensibilizar o Ministério da
Integração Nacional. Está sendo liberado um recurso para o DNOCS,
mas é pouco. Precisamos que se libere mais. Parabéns pelo seu
pronunciamento.

O Deputado Carlos Pimenta* - Agradeço o aparte de V. Exa. e
passo a palavra ao Deputado Luiz Tadeu Leite, Prefeito eleito de
Montes Claros, a quem saudamos no início do nosso pronunciamento.
Eu dizia, Deputado Tadeu, que o povo de Montes Claros espera e tem
a certeza de que novamente as ações chegarão a toda a população
com a eleição de V. Exa., pela experiência que tem e principalmente
pela disponibilidade e pela disposição de ser um Prefeito diferente.
Esperamos e temos a certeza de que é isso que ocorrerá. Ouço, com
muito prazer, o aparte de V. Exa.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte)* - Quero, Deputado Carlos
Pimenta, agradecer a V. Exa. o seu pronunciamento e, mais do que
isso, a sua participação efetiva, eficaz e presente na nossa campanha
política em Montes Claros. Não só V. Exa. como o seu Partido, o PDT,
esteve participando no segundo turno das eleições, o que foi decisivo
para nossa eleição. Tenho de reconhecer de público, porque foi uma
diferença final menor do que imaginávamos, portanto o apoio de V.
Exa. e de outros que se somaram a nós, no segundo turno, realmente
foi fundamental para nossa vitória. Agora governaremos com todas as
correntes, com todos que nos apoiaram. Como disse V. Exa.,
queremos uma Montes Claros não para alguns nem para muitos,
queremos uma Montes Claros para todos; que todos os segmentos
tenham oportunidade de receber os benefícios da nossa
administração. Agradeço a V. Exa. a referência.

O Deputado Carlos Pimenta* - Obrigado pelo aparte. Com certeza,
poderá contar com nosso total apoio nessa administração que vai
iniciar e que será uma administração do povo de Montes Claros, que
novamente volta à Prefeitura por meio de V. Exa.

Terminando, Sr. Presidente, na pessoa da Diretora Miriam Peixoto
de Freitas, cumprimento os alunos e a direção da Escola Estadual
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Carlos Albuquerque, de Montes Claros, que recebeu o Prêmio Jovem
Cientista, na Categoria Mérito Institucional, um prêmio importante,
promovido pela Fundação Roberto Marinho.

Isso mostra claramente que as escolas públicas podem ser
competentes. As de Minas Gerais têm todos os motivos e todas as
possibilidades de disputar em igualdade de condições com todas as
escolas, mesmo as particulares. Uma escola estadual de um dos
principais bairros de Montes Claros, o Maracanã, provou isso.
Receberá agora, às 15h30min, os cumprimentos do Governador Aécio
Neves, o incentivo para que continue nessa jornada. Cumprimento as
Profªs. Salete, nossa Superintendente de Educação; Vanessa,
Secretária de Educação; o corpo docente e o corpo discente das
escolas que acreditam na escola pública em Minas Gerais. É possível
fazer uma mudança profunda neste País por meio da educação. Aliás,
esse é o lema do nosso partido, o PDT. Lutaremos para que, cada vez
mais, as nossas escolas sejam reconhecidas com prêmios iguais a
esse, a fim de darmos a melhor educação aos alunos que freqüentam
as escolas públicas. Temos hoje a melhor universidade pública do
País, a Unimontes. Podemos também ter as melhores escolas, basta
acreditarmos e investirmos. Isso tem acontecido, graças a Deus, em
nosso Estado. Parabéns, povo de Montes Claros, Bairro Maracanã,
Escola Estadual Carlos Albuquerque, por esse grande prêmio que
será reconhecido agora pelo Governador e que tem o nosso aplauso
neste momento. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Braulio Braz.
O Deputado Braulio Braz - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, imprensa presente,
servidores desta Casa. Venho a esta tribuna hoje por dois motivos, um
de alegria e um de tristeza: alegria por haver presenciado a festa da
democracia, com a vitória nesta Capital do candidato de nosso
Governador Aécio Neves, o Secretário Márcio Lacerda; por haver
presenciado e participado de vários pleitos municipais nos quais os
meus companheiros saíram vitoriosos, porque assim o quis a maioria
do eleitorado que compareceu às eleições. Mas, diante de tanta
alegria, de tanto regozijo, um fato cruel, ocorrido no pequeno
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Município de Simão Pereira, me entristeceu, como há de entristecer a
todas as Sras. Deputadas, a todos os Srs. Deputados, enfim, a todo
brasileiro que ama a liberdade. Custa crer que fatos como os que
ocorreram em Simão Pereira venham a acontecer em pleno século
XXI e sob o abrigo de uma Constituição Federal como a que temos
hoje.

Eis os fatos, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. No
dia 5 de outubro, aproximadamente às 10 horas da manhã, o
candidato a Prefeito de Simão Pereira pelo meu Partido, o PTB,
encontrava-se conversando com o seu companheiro de chapa no
Centro da cidade quando foi abordado por dois policiais militares,
entre eles o Sgt. José Francisco Batista Filho, seu notório inimigo, que
lhe deram voz de prisão cumprindo mandado judicial do Juiz Eleitoral
de Matias Barbosa. Essa prisão ilegal, arbitrária, injusta e aberrante
ocorreu na presença de várias pessoas e logo se espraiou pela
cidade: ”Ênio foi preso, e seus eleitores, se continuarem aqui, vão ser
presos também”.

Vejam, senhoras e senhores, a razão que se atribuiu à prisão de
Ênio Lúcio Ferreira Costa: um veículo dirigido por terceiros, que
conduzia um casal de amigos e mais dois trabalhadores rurais, foi
abordado na BR-040 e ameaçado pelo policial militar. O condutor do
veículo concordou com que o veículo pertenceria a Ênio Lúcio, como
tentativa de se salvar da robustez militar. Bastou isso para que, por
comunicação do famoso Sgt. Batista, valentão que incute pavor nos
eleitores contrários ao Prefeito atual, o ilustríssimo Juiz Eleitoral de
Matias Barbosa, por solicitação da não menos ilustríssima Promotora
Eleitoral desse Município, fosse decretada arbitrariamente a prisão de
Ênio Lúcio, a qual se deu em plenas 10 horas da manhã do dia das
eleições.

É sabido que nenhum eleitor poderá ser preso nos dez dias que
antecedem as eleições, a não ser em flagrante delito. Como poderia o
ilustríssimo Juiz Eleitoral supor flagrante delito em quem não se
encontrava no local do presumido delito, só pelo fato de o Sgt. Batista,
inimigo de Ênio Lúcio, impor ao condutor do veículo abordado na
rodovia, portanto distante do local onde se encontrava Ênio Lúcio, que
afirmasse ser aquele veículo de propriedade de Ênio Lúcio?
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Em vez de pedir a documentação do veículo para saber a quem
pertencia, o Sgt. Batista foi logo buscar, perante o Juiz Eleitoral, com
corroboração da Promotora Eleitoral, um decreto de prisão para Ênio
Lúcio, que não se encontrava no local do presumido delito eleitoral de
transporte de eleitor, que não cometera crime, pois seu veículo não
transportava eleitor, apenas conduzia dois familiares do motorista.
Tudo visava assegurar a eleição do atual Prefeito, amigo pessoal do
Sarg. Batista.

A prisão de Ênio Lúcio, logo no começo das eleições, desestabilizou
seus companheiros e apoiadores. Todos ficaram receosos de serem
presos também, e vários eleitores nem sequer votaram, por temerem
a prisão. Assim, a fraude perpetrada pelos ilustres e dignos donos do
poder em Simão Pereira, que se aliaram e prepararam a prisão de
Ênio Lúcio, acabou por assegurar a reeleição do atual Prefeito pela
margem ínfima de dez votos.

Mas deixaram suas luvas no local do “crime”. Ao afugentarem
eleitores e impedirem outros de votar, aumentaram consideravelmente
o percentual das abstenções no Município de Simão Pereira. Nas
eleições de 2000, 73 eleitores não compareceram; na de 2004, 87
eleitores. Mas, em 2008, as abstenções atingiram o marco de 231
eleitores, isso graças à atuação impávida do Sarg. Batista e de seus
auxiliares nessa infame empreitada.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, já se foi o tempo em que os
eleitos deveriam ser escolhidos nos quartéis, já passou a época em
que as eleições se faziam a bico de pena. Vivemos hoje, pelo que se
propala, a plena democracia, não há mais lugar para o terrorismo
eleitoral, para a fraude eleitoral, principalmente porque no Brasil
encontra-se o mais aperfeiçoado meio eletrônico de votação instituído
pela Justiça Eleitoral. Todavia, infelizmente, nem o Código Eleitoral
nem a Justiça Eleitoral previram meios para se impedir a ocorrência
dessa farsa policial, dessa fraude eleitoral, a de prender, no dia das
eleições, ainda em seu começo, o candidato principal do partido.

Mas isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não pode ficar
impune, não pode passar em branco, como se nada tivesse
acontecido. Não podemos fechar os olhos para tanta infâmia e para
tanta covardia. Não podemos deixar que a soberania popular seja
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ameaçada. Não podemos permitir que ações como as do Sgt. Batista
sejam vencedoras. Não podemos cruzar os braços e fechar os olhos
diante da prisão absurda e ilegal - com abuso de autoridade e fim
premeditado - determinada pelo Juiz Eleitoral de Matias Barbosa, a
pedido da Promotora Eleitoral.

A ignorar tudo isso, será melhor não fazer uma eleição ditada pela
fraude e comandada pela farsa, pois o povo estará sendo enganado,
uma vez que os eleitos serão escolhidos não pelo voto direto e
secreto, mas por escolha do Sargento do destacamento local, pelo
Promotor Eleitoral e pelo Juiz Eleitoral da comarca. Eu, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, não cruzarei os braços nem fecharei os olhos
a tanta infâmia. Já é hora de dar um basta a isso.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Muito obrigado,
Deputado Braulio Braz. Estou ouvindo atentamente o pronunciamento
de V. Exa., o qual é muito sério e comprometedor para nossa Justiça.
Percebi atentamente a preocupação de V. Exa. quando nos
encontramos neste Plenário, dia 7, à tarde.

V. Exa., com o coração e a voz embargados, relatou-me esses
tristes acontecimentos, que culminaram na prisão de um candidato a
Prefeito, de forma arbitrária e injusta, provocada pela Juíza de Direito,
pelo Ministério Público e pela Polícia Militar.

Depois de mais de 48 horas, o cidadão ainda estava segregado,
privado do seu direito de ir e vir. Como sabemos, isso fere os
princípios da democracia e do Estado de Direito. Vendo-o segregado
por ordem e determinação da MM. Juíza, resolvemos ir ao Tribunal de
Justiça em busca de um “habeas corpus”, que só foi liberado às 19
horas daquele dia.

Assistimos a uma grande arbitrariedade. Em primeiro lugar, é
preciso considerar a forma injusta como foi preso o candidato a
Prefeito. Em segundo lugar, é preciso lembrar que a MM. Juíza nem
sequer quis conhecer a peça apresentada pelo advogado no dia da
eleição; preferiu deixar para estudar o processo no outro dia. Ou seja,
preferiu segregar o candidato, privá-lo da convivência familiar e de sua
própria liberdade.

Ressalto que não conheço as pessoas nem o Município a que se
refere, mas quero associar-me à mesma voz embargada por meio da
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qual V. Exa. trouxe-me esses acontecimentos, para pedir a este
Parlamento providências, a fim de que esse fato seja esclarecido.
Trata-se de uma verdadeira fraude eleitoral, pois privaram um
cidadão, que estava buscando exercer o seu direito de votar e ser
votado, de seu direito de liberdade, sem que houvesse, de fato,
nenhum flagrante. Ainda que isso tivesse acontecido, ele não poderia
ser segregado dessa maneira, como se fosse um grande criminoso,
ficando mais de 30 horas longe de seus familiares e amigos.

Associo-me a V. Exa. para agirmos e buscarmos os documentos
necessários, a fim de que se apurem as responsabilidades. Ademais,
poderemos ir ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal Regional Eleitoral
pedir providências, a fim de que os fatos sejam apurados e os que
prepararam o flagrante sejam punidos, visto que induziram a situação
para que fosse expedido um mandado de prisão ao arrepio da lei, em
plena data da eleição, momento em que se realiza a festa da
democracia.

Imaginem: um candidato escolhido por sua coligação é segregado e
fica na cela do presídio por mais de 30 horas, esperando uma decisão
judicial. Diante da situação, o egrégio Tribunal de Justiça concede-lhe
um “habeas corpus”, garantindo-lhe o direito de liberdade.

Solidarizo-me com V. Exa. Juntos buscaremos ações para evitar que
situações como essa aconteçam em outros Municípios e prejudiquem
outros cidadãos de bem - V. Exa. é um deles. É necessário
defendermos essa trincheira maior do nosso direito e do nosso dever
como parlamentar. Estarei ao seu lado.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Deputado Braulio Braz,
parabenizo-o pelo pronunciamento. Ao ouvir o relato feito por V. Exa.
sobre o acontecido, trago também a minha indignação.

Lembro-lhe de que, em vários Municípios da nossa região,
assistimos à repressão de alguns componentes da Polícia Militar. Em
Manga, minha cidade, testemunhei uma situação em que dois policiais
militares, um dia antes da eleição, prenderam um Vereador, sem que
houvesse motivo. Além disso, espancaram-no em praça pública.
Tentei defender o Vereador, mas esse mesmo policial colocou a arma
em meu peito, forçando o meu afastamento. O mais absurdo é que o
Comandante-Geral, o Coronel da Polícia de Montes Claros, além de
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fazer a defesa do policial no “site” da Polícia Militar, ainda colocou
uma manchete mentirosa, segundo a qual eu, Deputado Paulo
Guedes, havia sido preso na cidade de Manga.

No Norte de Minas, houve ainda uns cinco ou seis casos que
merecem relato. Mas, como o tempo não me permite isso, quero
juntar-me a V. Exa. para somarmos forças no sentido de irmos ao
Tribunal, a fim de que absurdos como esses ocorridos em Manga, em
Montes Claros e na sua região não voltem a acontecer no Estado nem
no País.

Então a democracia tem de estar de fato estabelecida. Essa força
dos quartéis, dos generais, não pode mais voltar a se sobrepor nas
eleições, impedindo a vontade dos eleitores e elegendo pela força
quem eles pensam que deve ser eleito. Esta Casa não pode admitir
tais atitudes. Quero associar-me a V. Exa., colocando-me à disposição
para somar forças, a fim de exigir que a democracia, o Estado de
Direito seja respeitado em Minas Gerais.

O Deputado Braulio Braz - Deputado Paulo Guedes, felizmente nem
todos esses elementos representam a nossa digníssima Polícia Militar
do Estado de Minas Gerais, tão honrada pelo nosso povo. Tenho
certeza de que a polícia saberá expurgar dos seus quadros, quando
for comprovado, elementos que praticam atos ilícitos como esses.

Faço a denúncia aqui, em público, de que o Prefeito reeleito dessa
pequena cidade procurou um companheiro nosso, um Deputado que
não se encontra presente, para que este desse proteção, guarida, a
esse Sargento, que deveria ser chamado de Sargento Garcia, como
aquele do filme “Zorro”, que procurava castigar e perseguir sempre os
justos.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, não cruzarei os braços nem
fecharei os olhos a tanta infâmia, repito. Já é hora de pôr um ponto
final nisso.

Por essas razões, Sr. Presidente, estou indignado, e o meu
companheiro Dalmo Ribeiro bem disse isso, quando viu o meu
constrangimento ao estar aqui, no domingo, na segunda-feira e na
terça-feira, até as 7 horas da noite, vendo um companheiro meu preso
ilegalmente. Também a Promotora negando-se a analisar a causa da
prisão, querendo arbitrar-se o direito de demorar cinco dias úteis para



718

julgar. Por isso conseguimos um “habeas corpus” para a liberdade do
nosso grande amigo.

Portanto, cheio de indignação, venho comunicar a esta Casa esses
tristes acontecimentos de Simão Pereira, desencadeados e realizados
com o único propósito de garantir a reeleição do atual Prefeito, numa
empreitada presidida pela farsa e conduzida pela fraude na votação.

Ao final, Sr. Presidente e membros da Mesa, requeiro, ouvida a
Casa, sejam solicitadas ao Comando-Geral da Policia Militar, ao
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral e ao Chefe do Ministério
Público providencias investigatórias da fraude na votação ocorrida em
Simão Pereira nas eleições deste ano, bem como seja apurado o
abuso de poder e de autoridade de tantos quantos participaram da
trama que culminou nessa autêntica fraude eleitoral. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao nobre colega Deputado
Braulio Braz que formalize o seu requerimento.

* - 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.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que, em virtude do retorno do

Deputado Vanderlei Jangrossi a esta Casa em 28/10/2008, o Partido
Progressista, nos termos do art. 66 do Regimento Interno, voltou a
constituir bancada.

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à
Proposição de Lei n° 18.682, que dispõe sobre o con trole do
desmonte de veículos no Estado e dá outras providências. Pelo BSD:
efetivo - Deputado Lafayette de Andrada; suplente - Deputado Dalmo
Ribeiro Silva; pelo BPS: efetivo - Deputado Djalma Diniz; suplente -



719

Deputado Neider Moreira; pelo PT: efetivo - Deputado Paulo Guedes;
suplente - Deputado Padre João; pelo PDT: efetivo - Deputado
Sebastião Helvécio; suplente - Deputado Sargento Rodrigues; pelo
DEM: efetivo - Deputado Delvito Alves; suplente - Deputado Gustavo
Valadares. 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 2.962/2008, da Comissão de Defesa do
Consumidor, 2.963 e 2.964/2008, da Comissão de Direitos Humanos,
2.965 a 2.967/2008, da Comissão de Saúde, e 2.968 a 2.970/2008, da
Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104
do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Assuntos Municipais (2) - aprovação, na 26ª Reunião Ordinária, em
15/10/2008, dos Requerimentos nºs 2.889/2008, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, 2.905/2008, do Deputado Doutor Viana, 2.911/2008, do
Deputado Domingos Sávio, 2.917/2008, do Deputado Ruy Muniz,
2.918/2008, da Deputada Ana Maria Resende, 2.926 a 2.929/2008, do
Deputado Hely Tarqüínio, e 2.935/2008, do Deputado Ronaldo
Magalhães; e aprovação, na 27ª Reunião Ordinária, em 22/10/2008,
dos Requerimentos nºs 2.943 e 2.945/2008, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva; do Trabalho - aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em
15/10/2008, dos Projetos de Lei nºs 2.369/2008, do Deputado Elmiro
Nascimento, 2.464/2008, do Deputado Wander Borges, 2.502, 2.503,
2.505, 2.509, 2.513, 2.516, 2.517, 2.520, 2.539 e 2.546/2008, do
Deputado Paulo Guedes, 2.510/2008, do Deputado Paulo Guedes,
com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça, 2.635/2008, do
Deputado Chico Uejo, com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça;
2.651/2008, do Deputado Padre João, com a Emenda nº 1, da
Comissão de Justiça; 2.683/2008, do Deputado Ruy Muniz, com a
Emenda nº 1, da Comissão de Justiça, 2.685/2008, do Deputado
Carlos Mosconi, com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça,
2.688/2008, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, 2.689/2008, do
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Deputado Alencar da Silveira Jr., 2.699/2008, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, 2.702/2008, do Deputado Alencar da Silveira Jr.,
2.707/2008, do Deputado Alberto Pinto Coelho, 2.710/2008, do
Deputado Durval Ângelo, 2.716/2008, do Deputado Gilberto Abramo,
com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça, 2.717/2008, do
Deputado Jayro Lessa, 2.718/2008, do Deputado Zezé Perrella,
2.720/2008, do Deputado Padre João, 2.726/2008, do Deputado Ivair
Nogueira, 2.728/2008, do Deputado Deiró Marra, na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, e 2.732/2008, do Deputado
Wander Borges, e do Requerimento nº 2.919/2008, do Deputado Délio
Malheiros; de Saúde - aprovação, na 8ª Reunião Extraordinária, em
28/10/2008, dos Projetos de Lei nºs 960/2007, do Deputado Antônio
Carlos Arantes, e 2.731/2008, do Deputado Tiago Ulisses, e do
Requerimento nº 2.904/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de
Administração Pública - aprovação, na 29ª Reunião Ordinária, em
21/10/2008, dos Requerimentos nºs 2.940/2008, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, e 2.941/2008, do Deputado Gustavo Valadares; de
Segurança Pública - aprovação, na 20ª Reunião Ordinária, em
21/10/2008, do Projeto de Lei nº 2.765/2008, do Deputado Sebastião
Costa; e de Educação - aprovação, na 27ª Reunião Ordinária, em
15/10/2008, do Projeto de Lei nº 2.646/2008, do Deputado Fahim
Sawan, e dos Requerimentos nºs 2.914/2008, do Deputado Dinis
Pinheiro, e 2.933/2008, do Deputado Weliton Prado (Ciente. Publique-
se.).

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

do iniciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Paulo Cesar, solicitando a retirada de tramitação do Projeto
de Lei nº 1.963/2007 (Arquive-se o projeto.); e, nos termos do inciso
XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado
Rômulo Veneroso e outros, solicitando a convocação de reunião
especial para homenagear o Município de Betim pelos 70 anos de sua
criação.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos,

solicitando ao Presidente da Associação dos Peritos Judiciais do
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Estado de São Paulo informações sobre a efetividade do Fundo de
Assistência Judiciária, regulamentado pelo Decreto nº 23.703, de
1985, do Estado de São Paulo. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando
informações ao Reitor da PUC Minas sobre o episódio ocorrido em
13/3/2008, quando um grupo de estudantes foi supostamente
agredido nas dependências dessa Universidade. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Domingos Sávio, solicitando
a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra,
o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, público que nos acompanha aqui, na Casa do povo
mineiro, e nos vê pela TV Assembléia, inicialmente venho fazer
algumas considerações sobre este momento importante da nossa
democracia, em que este país inteiro teve a oportunidade não apenas
de decidir o seu futuro mas de fazer um balanço sobre o dia-a-dia da
administração pública, uma vez que, no Município é que ela tem a sua
célula “mater”, sua base principal.

Como ex-Vereador e ex-Prefeito, sou testemunha da importância
que é a vida no Município, do ponto de vista da administração pública.
É oportuno lembrar que ainda existem muitas injustiças a corrigir. A
legislação federal ainda tem sido perversa com os Municípios,
principalmente pelo fato de haver uma distribuição injusta entre o que
se arrecada do contribuinte e o que é obrigação dos entes federados
de devolver ao contribuinte.

O cidadão não pára para pensar que, a cada momento e a cada
minuto, ao consumir qualquer produto, da água à energia elétrica,
passando por todos os bens de consumo, sejam alimentos, sejam
bens duráveis, sejam até mesmo os serviços que utilizamos ou
prestamos, estamos pagando impostos. Todos estão pagando
impostos. Impostos esses que precisariam voltar ao cidadão de uma
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maneira mais justa. Trago esta luta há muito, mas ela infelizmente tem
sido mais teorizada, ou seja, pouca coisa tem mudado na prática. A
luta é de que é preciso buscar uma melhor distribuição desses
impostos, para que voltem para o cidadão e gerem o benefício para o
qual foram instituídos. Do contrário, para que pagar imposto? O
próprio nome já diz, é um imposto, uma taxa. A taxa é criada em
função de um serviço específico. Não pode haver taxa se não para
cobrir um serviço específico. Mas não no caso do imposto, uma vez
que há um pouco de subjetividade ao arrecadá-lo de todos. Assim
sendo, este deveria voltar para todos e ter um caminho mais
transparente, para que cada cidadão possa acompanhá-lo. Se o
Município tivesse uma parcela maior desse imposto, isso já se
resolveria em boa parte.

Está aqui o nosso futuro Prefeito de Montes Claros, o Deputado Luiz
Tadeu Leite, grande parlamentar, para comprovar o que estou
dizendo. Com certeza, ele também será um grande Prefeito daquela
cidade. Ele já dirigiu Montes Claros com muita competência, e agora,
para nossa alegria, voltará ao comando da cidade que tão bem
representa, como também representa várias outras do Norte de
Minas. O Deputado conhece bem o que estou falando. Os Municípios
ficam com uma parcela muito pequena de toda a nossa contribuição, a
qual não chega a 15%, e, no entanto, é cobrado do Município a
realização da maioria dos serviços de que o cidadão precisa no seu
dia-a-dia. Estou falando dos serviços de saúde, de educação, de
saneamento básico das vias urbanas, de limpeza urbana e até mesmo
de segurança pública, que é um serviço da alçada dos governos
estadual e federal, em primeira linha, e que acaba sobrando para o
Município, numa parte dessas responsabilidades.

Portanto a eleição municipal é muito importante, e é justamente esse
o balanço que quero fazer, porque tive a felicidade de acompanhá-la
de perto, no primeiro turno, em cerca de 80 Municípios. Fui
pessoalmente a cada um deles e, em boa parte, saímos vitoriosos ao
lado de companheiros do PSDB e de outros partidos da nossa base
aliada; em outros, fomos infelizes no pleito majoritário para Prefeito,
mas tivemos a felicidade de ver algum companheiro Vereador se
eleger e, acima de tudo, de participar com lealdade, que é o princípio
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fundamental entre os seres humanos. Na política, isso é sagrado.
Para mim, é fundamental ser leal e companheiro, mesmo naqueles
momentos em que temos o pressentimento de que a vitória está
praticamente inacessível e inalcançável. Devemos ser leais e
coerentes. Felizmente, o cidadão começa a amadurecer politicamente,
a compreender e a incentivar os verdadeiros líderes, que têm esse
compromisso de coerência e de lealdade na vida pública. Lealdade
essa que nos trouxe alegrias fantásticas, como a vitória do nosso
parceiro, companheiro de partido, Vladimir Azevedo, e do Francisco
Martins, Prefeito e Vice-Prefeito de Divinópolis, respectivamente.
Também tivemos a alegria de ver eleitos dezenas de outros Prefeitos
e Vereadores.

E, por fim, de ver a eleição de vários companheiros, como o
Deputado Luiz Tadeu Leite, eleito pelo PMDB em Montes Claros e
que teve apoio do PSDB; Deputado Custódio Mattos, eleito pelo
PSDB em Juiz de Fora, uma das mais importantes cidades mineiras; e
a vitória extremamente importante de um novo modelo e proposta de
se fazer política, acima de tudo uma vitória amadurecida em um
processo muito positivo para Belo Horizonte: a vitória de Márcio
Lacerda e Roberto Carvalho para a Prefeitura de Belo Horizonte.

Tive oportunidade de participar, nas últimas semanas, aqui em Belo
Horizonte, unindo-me aos demais companheiros da coligação Aliança
por BH. Eu, que morei tantos anos em Belo Horizonte, com a
oportunidade de morar em quase uma dúzia de bairros. Morei no
Barro Preto, Prado, Barroca, Alto dos Pinheiros, São João Batista,
Santa Efigênia e Serra. Enfim, morei em uma série de regiões em
Belo Horizonte naquele início de vida de um jovem que tinha que
pagar aluguel e enfrentar todas as dificuldades do dia-a-dia. Sou de
uma família modesta que veio para Belo Horizonte quando eu ainda
era criança para buscar aqui uma oportunidade de vida, trabalho e
estudos. Esse amor por Belo Horizonte, todos os mineiros o têm
certamente. Mas quem conhece Belo Horizonte e tem oportunidade de
morar aqui, como eu tive, morando aqui por tantos anos - e ainda hoje
vivo parte do meu tempo aqui, outra parte em Divinópolis, e outra
parte vivo na estrada visitando os companheiros nas diversas cidades
de Minas -, quem tem essa felicidade de conhecer Belo Horizonte não
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tem como ficar alheio a um processo vibrante como foi a eleição do
nosso Prefeito. Uma eleição em que, entendo, todos ganharam.

Este pode parecer um discurso fácil, mas não é. Trata-se de um
discurso essencialmente crítico e analítico de uma democracia que
vem-se consolidando. O advento do segundo turno na eleição de Belo
Horizonte mostrou-se como um dos importantes avanços pós-
Constituinte de 1988. O advento do segundo turno possibilitou que o
povo de Belo Horizonte participasse mais da decisão de eleger por
ampla maioria um Prefeito que já se sente familiarizado com toda a
população, da mesma forma que esta se sente familiarizada com o
Prefeito. Alguém pode dizer que ele já deveria sentir-se familiarizado
no dia em que se candidatou, mas seria um equívoco esse tipo de
proposição e uma atitude autocrática, que feriria qualquer princípio
democrático. Seria como dizer que novas lideranças não poderão
surgir mais e só poderá candidatar-se a Prefeito de Belo Horizonte
quem, no primeiro dia de campanha, já for conhecido de todos.

Isso é um discurso próprio para o primeiro turno, arma de campanha
ou daqueles que não queriam compreender que, por trás dessa
candidatura de um homem preparado, havia uma figura com história
pessoal exemplar, não apenas por ser vitoriosa. As pessoas
costumam dizer que fulano é um exemplo porque é vitorioso. Ser
vitorioso é algo fantástico, mas é preciso saber o que esse alguém
enfrentou para ser vitorioso. E Márcio Lacerda, além de enfrentar
aquilo que qualquer cidadão precisa para conquistar um lugar ao sol,
trabalhando duro e estudando para enfrentar a competitividade,
sempre foi, acima de tudo, um cidadão preocupado com seu
semelhante. Já na sua juventude enfrentou o regime militar e foi preso
político, e hoje, para alegria de todos nós, pois é fruto de um processo
democrático, passa a ser o Prefeito de todos os belo-horizontinos.
Assume o comando desta cidade com uma proposta nova, com um
projeto de aliança para governar Belo Horizonte para todos, não para
um grupo político. E sinaliza para o País a necessidade de revisão de
determinados dogmas e comportamentos que, embora bradados com
entusiasmo, são vazios de propósito; de revisão do próprio
comportamento de querer resistir a essa que é, de fato, uma proposta
arrojada: a proposta de união em benefício da comunidade. Em um
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País com dezenas de partidos, alguém dizer que seu partido não se
coliga de maneira alguma com tal outro é, para ser delicado e
educado, uma bravata; é uma mentira descarada. Não há hoje
nenhum partido no Brasil que não se coligue com outros partidos, de
A a Z: o PT se coliga com o PSDB, com o DEM; o PCdoB se coliga
com o DEM, com o PSDB; o PMDB se coliga com o PT, com o PSDB,
etc. Isso ocorre em todo o Brasil. Mas o dia em que resolveram fazer
uma aliança em Belo Horizonte e que ficou evidente que essa aliança
vinha com o respaldo de lideranças com visibilidade em Minas e no
Brasil, isso incomodou a algumas pessoas e a alguns grupos, que
perceberam que esse projeto pode colocar em xeque a postura de
quem quer dizer-se dono de uma bandeira, dono de um quinhão do
eleitorado. Isso é tão feio quanto os caciques eleitorais ou os currais
eleitorais do passado; aqueles que diziam que “a bandeira vermelha
ou a azul é só minha”, “o curral é só meu”, “a possibilidade de falar
pelas esquerdas no Brasil é restrita a fulano e sicrano”. Que coisa
mais fraca, mais desprovida de um propósito maior para o nosso
povo.

Aécio e Pimentel vieram então com essa proposta e não ficaram
dissimulando; ao contrário, vieram a público dizer que estavam
buscando apoiar um candidato preparado, bem qualificado, de um
partido que tem um bom trânsito com os governos estadual e federal e
com a própria Prefeitura de Belo Horizonte, que reúne todas essas
possibilidades de entendimento e que, além de poder fazer um grande
governo, dando seqüência e melhorando o que está sendo feito em
Belo Horizonte, poderá também indicar para Minas e para o Brasil
que, nas grandes questões, nas causas que são do povo e não
propriedade de um partido ou de uma bandeira, nessas causas
devemos engajar-nos e nos unir. Essa tese vitoriosa pode representar
mudanças profundas em Minas e no Brasil, e queira Deus que elas se
consolidem para que de fato seja atendido o interesse do povo e não
o dos guetos partidários ou os interesses corporativos de alguns que
querem muito mais brigar por cargos ou que têm interesses
mesquinhos.

Concluo, Presidente, abordando rapidamente um outro assunto, só
para falar da importância desse projeto e de como ele se aplica em
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outras situações. À grande crise que o mundo inteiro está vivendo
nenhum país consegue ficar imune. A crise nos mercados financeiros,
com a economia globalizada, alcança a todos, o bloco socialista e o
bloco capitalista: nem China, nem Rússia, nem Estados Unidos,
ninguém fica livre dos efeitos de uma crise como essa. Obviamente, o
Brasil também não.

Pois bem. É claro que o Brasil precisa tomar medidas para a defesa
do povo brasileiro. Nessa hora é admissível que de um lado fique o
PSDB e de outro o PT? É admissível que o Presidente Lula proponha
uma medida para proteger o interesse do povo brasileiro e o interesse
corporativo e partidário fale mais alto? É claro que não. Portanto,
tomara que essa sinalização de Minas ajude a iluminar o Congresso
Nacional; que o ajude a ser mais ágil, a votar medidas que protejam a
economia brasileira, que não deixem o desemprego se alastrar pelo
nosso país ou o desespero chegar às famílias brasileiras, colocando o
interesse do povo acima do interesse partidário e, muito mais, acima
das vaidades individuais, das vaidades político-partidárias que ainda
persistem.

É preciso continuar com os partidos e com as Lideranças, mas,
acima deles, sempre haverá de estar o interesse do nosso povo. Por
isso comemoro, como creio que hoje todos os belo-horizontinos e
todos os mineiros devem comemorar, a vitória da aliança e da união,
por intermédio de Márcio Lacerda e Roberto Carvalho. Muito obrigado,
Sr. Presidente.

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

O Deputado Getúlio Neiva - Meu caro Presidente, inicialmente meus
cumprimentos pela vitória do seu partido em Belo Horizonte. Porém,
gostaria de aproveitar este instante para falar do sentimento que hoje
domina o meu partido, o PMDB, que teve uma expressão nacional
muito importante e que, neste momento, coloca-se como um partido
que pode tranqüilamente apresentar candidato à Presidência da
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República. O PMDB marcou a sua história. A nossa Bancada quer
aproveitar a oportunidade para cumprimentar o companheiro Luiz
Tadeu Leite, que, em Montes Claros, sofreu todo tipo de pressão,
trabalhou contra a máquina, contra a estrutura, e venceu as eleições
brilhantemente.

Em Teófilo Otôni, não conseguimos o mesmo êxito. Até fizemos aqui
um discurso mostrando o grande número de irregularidades que
aconteceram ao longo da campanha - crimes eleitorais flagrantes. É
preciso realmente destacar e cumprimentar o Luiz Tadeu Leite,
porque a situação da população de Montes Claros, com o seu IDH e a
sua receita “per capita”, é parecida com a de Teófilo Otôni. Lá ele
conseguiu vencer essas dificuldades todas e, numa luta soberba,
ganhar as eleições.

Em Teófilo Otôni, temos uma preocupação muito grande em
conseqüência da falta de uma comissão de fiscalização das
campanhas eleitorais. A Promotoria fica sentadinha em seu gabinete,
sem apurar as irregularidades. Tivemos a oferta de 10 mil empregos
diretos e 40 mil empregos indiretos numa cidade de 124 mil
habitantes. Tivemos também a propaganda exacerbada, fora dos
padrões de campanha, e até propaganda institucional equivocada, no
período eleitoral, sobre as obras de reforma de um mercado, para as
quais a Caixa Econômica Federal ainda não havia liberado os
recursos, e a construção de um restaurante popular cujos recursos,
assim como em Montes Claros, estavam bloqueados pela Polícia
Federal.

Por isso faço esse comparativo, Sr. Presidente, referindo-me à
homenagem que o PMDB deve fazer ao Deputado Luiz Tadeu Leite,
que venceu essas dificuldades. Reconheço que não tive competência
para vencê-las em Teófilo Otôni, mas certamente as denúncias que
ocorreram ao longo do processo chegarão ao Tribunal, serão
apreciadas e, tranqüilamente, aguardaremos o pronunciamento da
Justiça. Entendo que a fala do Chefe do Ministério Público hoje, na
reunião dos Prefeitos, deveria ter sido feita antes das eleições.
Deveria haver uma recomendação explícita aos Promotores de Justiça
para uma ação mais criteriosa na fiscalização dos pleitos no interior.
Aqui, na Capital, as coisas ocorreram, mas temos a repercussão da
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mídia, que pode ajudar a consertar algumas situações. Naturalmente,
na Capital fica mais fácil a apuração de denúncia.

O importante é ressaltar de maneira bastante enfática o crescimento
do PMDB nessas eleições municipais em todo o Brasil e em Minas
Gerais, e a posição em que hoje se encontra para ter candidato
próprio à Presidência da República. É um momento especial. Também
se credencia o PMDB a disputar o governo de Minas Gerais nas
próximas eleições. Nomes, nós os temos; quadros, nós os possuímos.
O PMDB se reforça e se agiganta num momento importante da vida
nacional, pois esse Partido tem uma característica diferenciada. O
meu Líder, Deputado Adalclever Lopes, sabe disso. Não somos um
bom partido apenas nos momentos de bonança, de fartura, mas
também nos de dificuldade. Servimos ao Brasil quando era preciso
lutar pela redemocratização e, dentro da ditadura, fazer oposição à
própria ditadura. Muitos de nós trabalhamos nesse espaço com
grande galhardia. O PMDB cresce e se agiganta, ganha o direito de
ter candidato a Governador e à Presidência da República.

Neste instante, na Assembléia, ocupo a tribuna para cumprimentar,
de maneira bastante forte, o companheiro Luiz Tadeu Leite, que
exemplifica a força do PMDB ao vencer bravamente as eleições em
Montes Claros.

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Deputado Getúlio Neiva, permita-me
um aparte.

O Deputado Getúlio Neiva - Não gostaria que V. Exa. estivesse no
Plenário. Queria prestar esta homenagem para que o povo de Montes
Claros soubesse disso. V. Exa. estava na entrada do Plenário. Fui
pego de surpresa. Concedo-lhe aparte, mas ficarei intimidado, pois
gostaria de tecer elogios à sua figura, que realmente é muito
importante para a nossa bancada e, sobretudo, para Minas Gerais.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte)*- Deputado Getúlio Neiva,
sei que não sou merecedor desses elogios e aplausos, apenas agi
como soldado do PMDB, partido ao qual fui filiado a minha vida inteira.
Nunca deixei esse partido, assim como V. Exa., que tem traço de
fidelidade partidária. Em Montes Claros desempenhamos o nosso
papel com altivez e enfrentamos muitas dificuldades. V. Exa. sabe que
enfrentar a máquina administrativa, como enfrentou em Teófilo Otôni e
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nós enfrentamos em Montes Claros, não é fácil. Aliás, a reeleição tem
de ser repensada no Brasil, porque um desequilíbrio muito grande se
estabelece favoravelmente ao detentor de cargo do Executivo, seja
ele Prefeito, seja Governador, seja Presidente - estando no cargo,
assina cheques, contrata pessoas, manda asfaltar ruas e, à noite, vai
para o comício pedir votos. Trata-se de um desequilíbrio muito grande
entre as candidaturas daquele que tem o poder e a do que não tem.
Se o objetivo da lei eleitoral é garantir igualdade na disputa eleitoral, a
reeleição em si provoca um crescimento muito grande, natural, fácil,
generoso daquele que detém o cargo. Assim ocorreu em Montes
Claros. A candidatura de uma administração que, apesar de
desmoralizada, deficiente e incompetente, cresceu, porque tinha como
colocar asfalto na rua. O Prefeito diz: “Votem em mim, que amanhã
asfaltarei a rua”. O povo responde: “Votaremos”. No dia seguinte ele
começa a asfaltá-la. Portanto, ganha voto em troca de obras que não
foram realizadas durante o mandato, mas na última hora.

Aproveito para mandar um recado para Montes Claros: pelo menos
espero que o Prefeito termine o asfalto que começou para ganhar
voto. Ele ganhou muito voto começando a asfaltar ruas, ou seja,
abrindo ruas e retirando cascalhos. Abriu muitas ruas. Esperamos que
pelo menos conclua o asfaltamento delas, até porque reduzirá o nosso
trabalho no ano que vem.

Apesar de todas essas dificuldades e vicissitudes que são próprias
da campanha política, tivemos uma vitória em alto nível, mantivemos
uma campanha modesta, mas limpa. Fomos vítimas de ataques os
mais baixos possíveis, por meio de panfletos apócrifos, todos contra
mim e, portanto, a favor do atual Prefeito. Ainda assim, tivemos
votação de quase 10 mil votos de frente.

Agradeço a V. Exa. e ao meu partido, o PMDB, a quem quero
continuar servindo durante a minha vida, trabalhando para que ele
galgue cargos importantes e para que implantemos o nosso estilo
PMDB em Minas e no Brasil.

V. Exa. está de parabéns pela manifestação. Temos também de
enaltecer as obras que foram realizadas pelo Governador Aécio
Neves em Montes Claros. Muitas obras do governo do Estado
estavam sendo realizadas, e o Prefeito se intitulava autor delas, sem
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divulgar que eram obras do governo do Estado. Hoje estamos prontos
para agradecer ao Governador Aécio as obras que vem realizando em
Montes Claros, algumas delas importantíssimas, como a ETE e a
duplicação da Avenida Magalhães Pinto, entre outras. Isso demonstra
que será preciso continuar tendo o apoio do Governador, durante o
nosso mandato, para que essas e outras obras sejam carreadas para
a nossa cidade. Muito obrigado, Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Eu que agradeço. Sinto que represento
o sentimento da bancada, do nosso Líder Gilberto Abramo, do Vice-
Líder Adalclever e do companheiro Sávio Souza Cruz, a quem
concedo, com muita felicidade, um aparte.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Caro companheiro
Getúlio, cumprimento-o pela iniciativa de registrar a vitória desse
grande partido. Tive a oportunidade, da tribuna, de analisar a aliança
em Belo Horizonte. O nosso companheiro de legislatura, Deputado
Domingos Sávio, fez uma análise diferente. Se o colega me permite,
quero trazer uma análise que não é minha, mas sim do jornalista
Fernando Massote, sobre o processo eleitoral de Belo Horizonte -
aliás quero que fique registrado nos anais desta Casa. O título desse
artigo é “Vitória de Pirro”. O jornalista diz: (- Lê:)

“O jornal ‘Estado de Minas’ apareceu, nas eleições municipais de
Belo Horizonte, como o antigo aríete das guerras antigas, um enorme
soquete hiperprotegido, blindado, a ser utilizado para derrubar, a ferro
e fogo, a resistência da frente inimiga. Esses soquetes, adaptados às
atuais circunstâncias políticas, foram lançados em cheio, sem nenhum
pejo ou cautela ética, contra os adversários do ‘esquemão’ dos dois
palácios - o da Liberdade, estadual, e o da Prefeitura.

O jornal agiu na esteira de uma trama armada nos moldes daquela
que armou e desenvolveu o golpe de abril de 64. Com o
acompanhamento da CIA, os articuladores do golpe criaram, com
efeito, as siglas famigeradas do Instituto de Pesquisa e Estudos
Sociais -Ipes - e o Instituto de Ação Democrática - Ibad -, articulados,
então, entre outros, pelo Gen. Golbery do Couto e Silva. Elas agiram
orientadas por um modelo de mobilização tirado no arsenal da CIA
depois de testado nos grandes golpes de que a espionagem norte-
americana participou no pós-guerra.
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A campanha do golpe articulou e mobilizou, com efeito, figuras do
mundo econômico, político, cultural, militar e religioso. O seu modelo
era o da Guerra Santa, antagonizando, de um lado, Deus e, do outro,
o diabo. A célebre ‘Marcha da família com Deus pela liberdade’ foi um
dos seus produtos mais acabados e visou enquadrar as forças
antigolpistas como inimigas das tradições populares e nacionais,
identificadas com as concepções, as crenças, entidades e a história
do cristianismo. Os defensores da legalidade eram assimilados, além
do mais, aos comunistas que haviam sacrificado, segundo eles, em
outros países, como a Rússia, a família, Deus e a liberdade. O círculo,
então, se fechou. Todos que não estivessem com os golpistas
estavam com os comunistas. O esquema maniqueísta modelar de
qualquer campanha direitista estava, assim, pronto: ‘Nós, os bons,
contra eles, os maus’.

Um esquemão semelhante foi usado agora em Belo Horizonte para
eleger Lacerda, candidato da Aliança PT-PSDB. Os interesses
econômicos, políticos, de setores culturais, religiosos e outros, foram
intensamente acionados por uma programação orgânica que, numa
de suas pontas, quis neutralizar o peso das críticas ao mensalão
sobre a classe média e, na outra, colocá-la contra Leonardo Quintão,
apresentando-o como o candidato do atraso, da perseguição religiosa
em Ipatinga, do populismo e da corrupção.

O jogo consistia em apresentar a ‘aliança’, entre aspas, de Aécio e
Pimentel, que patrocina Lacerda, como cosmopolita, moderna e até de
‘esquerda’, entre aspas, e Leonardo Quintão como uma liderança
paroquial e atrasada, além de ‘direitista’, entre aspas. A experiência
do PT em disputa histórica polo controle político da cidade de Ipatinga,
apresentada com as cores do maniqueísmo, foi jogada na internet,
invadindo todas as caixas eletrônicas com milhares de ‘e-mails’. A
controversa figura do ex-governador Newton Cardoso, apresentada
como retaguarda do candidato Quintão, foi rememorada no estilo
goebbelsiano de propaganda: por todos os lados e a todo instante.

É esse um quadro referencial para ler a atuação do jornal ‘Estado de
Minas’ na liderança da campanha eleitoral de BH em 2008. As
aparências não contam mais, com efeito, para o jornal ‘Estado de
Minas’ e seus articulistas. Virou coisa ‘démodé’. O que conta mesmo,
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a qualquer preço, é o poder. Ele fez a defesa do candidato Márcio
Lacerda de forma desabrida, escancarada, sem limites. Os
sentimentos trazidos pelas manchetes e textos que anunciam a vitória
de Lacerda na edição de hoje, 27/10/2008, são de êxtase. Ele ocupa
duas linhas inteiras da primeira página do jornal, com caracteres em
caixa alta: ‘VITÓRIA DA ALIANÇA!’. O anúncio é apresentado como
desforra sobre os adversários. É esse, aliás, todo o conteúdo dos
artigos internos e da coluna ‘Em Dia com a Política’, usada para
plantar notícias do interesse do jornal e dos grupos econômicos e
políticos que ele sustenta. Tudo que o jornal escreve sobre política é
marcado pela parcialidade. Na coluna acima citada, a reviravolta de
parte do eleitorado, que, no primeiro turno, delineou uma curva
ascendente em favor do candidato Quintão e, no segundo turno,
acabou dando a vitória a Lacerda, segundo o articulista, é
apresentada como um passo calculado do eleitorado para pensar
melhor, ganhar tempo e dar a vitória a Lacerda: o eleitor deu ‘show’
porque pensou, ganhou mais tempo para pensar e tomou uma
decisão madura, de acordo com sua convicção. Foi então, conclui,
que ‘Leonardo Quintão acabou experimentando do seu próprio
veneno. Belo Horizonte não precisava e não merecia isto’, ou seja, a
vitória de Quintão.

Um dos fatores que explicam a vitória do candidato Lacerda,
confessa o articulista em contradição com a versão anterior da
‘reflexão’ do eleitor, foi o peso de natureza político-administrativa da
‘aliança’ sobre o eleitorado. A eleição do candidato dos dois palácios
foi apresentada, de fato, insistentemente, na campanha, como
condição para a continuação das obras em andamento. Esse foi um
dos ‘leits motivs’ do terrorismo oficial sobre o eleitorado de baixa
renda e se constituiu mesmo num dos eixos principais da campanha
de Lacerda. O outro foi a pressão ética sobre a classe média e o
eleitorado em geral, que levou à abstenção, ao voto nulo e branco de
tantos que, de outra forma, como no final do primeiro turno, votariam
em Leonardo Quintão, podendo dar-lhe, numa curva ascendente, até
a vitória no segundo turno. Na opinião de muitos, no entanto, o que a
‘aliança’ mais conseguiu com a sua pressão política e moral sobre o
eleitorado não foi convencê-lo a votar em Lacerda, mas sim levar boa
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parte do eleitorado - que aumentou o número dos votos brancos,
nulos e as abstenções, que somaram quase 25% - a não votar em
Quintão. São muitos, hoje, além do mais, que questionam a legalidade
e a legitimidade dos vencedores. Veremos, a partir de hoje, como é
que isso vai pesar no pós-eleições.

Essas duas pontas da pressão exercida sobre o eleitorado levaram
a um voto inseguro, pressionado e, de fato, precário. Esse voto não
satisfaz a vontade expressa pelo próprio Lacerda de desenvolver um
papel que o Prefeito de BH tem de ter, ou seja, o de se constituir uma
liderança forte e capaz de articular e mobilizar, na Grande BH e fora
dela, as forças e os recursos políticos e materiais que a solução dos
seus problemas ou o seu desenvolvimento exigem.”

Agradecemos ao Deputado Getúlio Neiva a generosidade na cessão
de seu tempo e pedimos desculpas à Presidência por avançar além
do tempo, mas acreditamos que nossas análises individuais devem
ficar para a consideração do eleitor mineiro, sobretudo belo-
horizontino. E mais ainda essa análise, que não é minha nem de
nenhum parlamentar, mas de um consagrado jornalista, deve ficar
registrada nos anais da Casa para a consideração de todos nós.

O Deputado Getúlio Neiva - Aproveitando o espírito democrático da
Presidência, pedimos mais 3 minutos para a conclusão de nosso
raciocínio em função da largueza do tempo ocupado pelo
companheiro Deputado Sávio Souza Cruz. Antes de conceder aparte
ao meu Líder, Deputado Gilberto Abramo, gostaria de lembrar que, na
década de 70, quando estudávamos jornalismo, nossa bíblia era um
livro do Marshall McLuhan “The Mass Media and Way of
Communication”. É claro que no tempo moderno não há como deixar
de saber que a influência da mídia é muito importante nos processos
eleitorais. Eu estava falando que o PMDB é um partido diferenciado.
Estamos estribados nos preceitos latinos “si vis pacem, para bellum”.
Nós estamos preparados tanto para a paz como para a guerra. E o
PMDB, nessa guerra, mostrou a força que tem em toda Minas Gerais
e em todo o Brasil. Ganhar ou perder eleições é próprio do jogo
democrático. Quem tem mais voto leva. A forma que se usou para
chegar a esse resultado é uma coisa a ser analisada.

O Deputado Gilberto Abramo (em aparte) - Serei breve, Sr.
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Presidente. Gostaria apenas de fazer uma reflexão sobre as palavras
do Deputado Getúlio Neiva, que disse que o PMDB saiu vitorioso em
muitos Estados da Federação. De fato, vitorioso principalmente em
Minas Gerais, porque, em primeira mão, tivemos o apoio do nosso
Ministro Hélio Costa. V. Exa. sabe que sempre fui um crítico diante de
algumas atitudes do Ministro, cobrando e exigindo dele uma
participação muito maior e efetiva, mas tenho que dar a mão à
palmatória, pois ele, durante a campanha, percorreu quase 200
Municípios. Ele tem a sua tarefa no Ministério e, mesmo assim,
dispôs-se a apoiar candidatos do PMDB. Isso demonstra a força do
Ministro Hélio Costa, a força do PMDB e o que acontecerá em 2010.
Certamente o PMDB terá um candidato ao governo. E por que não
adiantarmos o nome do Ministro Hélio Costa?

O Deputado Adalclever Lopes (em aparte) - Sr. Presidente,
Deputado Getúlio Neiva, sei que o tempo do PMDB hoje foi pequeno,
em vista de outros. Queria dizer que na próxima reunião, pelo art. 70,
gostaríamos de fazer uma análise filosófica e profunda de um livro
cujo autor é de Baixo Guandu, “O Vôo do Tucano”. Assim, na próxima
reunião solicitaremos um tempo maior para fazermos essa análise
profunda. Parabenizo V. Exa., Deputado Getúlio Neiva, guerreiro, e
todo o PMDB, pela bela performance. Gostaria de dizer que o PMDB
continua sendo o maior partido do Brasil. Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Concluo, Sr. Presidente, dizendo que
estou satisfeito com o resultado do meu partido em Minas Gerais, no
Brasil. Sei que o PMDB terá realmente uma posição muito importante
nas decisões futuras de Minas e do Brasil. Cumprimento o Líder,
Deputado Gilberto Abramo, pelas declarações que tem prestado à
imprensa do nosso Estado dizendo que o PMDB continua na mesma
posição, de dar suporte ao governo naquilo que for necessário, mas
com a independência natural que nos envolveu desde o primeiro dia
que aqui chegamos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

Paraca, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.
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O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, público aqui presente e público da TV Assembléia,
gostaríamos de cumprimentar as Lideranças, os Deputados do PMDB
que nos antecederam nesta tribuna. Gostaria de dizer que, para nós,
do PT, ter o PMDB como a principal força política aliada no cenário
nacional é muito importante. Trata-se de um partido que vem da luta,
como já ressaltado, do combate à ditadura militar e que tem
desenvolvido ações em várias frentes por todo o País, que tem se
associado a esse processo de promoção do desenvolvimento
sustentável conduzido com maestria pelo Presidente Lula.

Passado o 2º turno das eleições, em Minas Gerais, particularmente,
já estamos com os olhos voltados para 2010. Isso é natural. Como
muitos se manifestaram dizendo que o PMDB está preparado, que
seria justo que tivesse candidato próprio à sucessão do Presidente
Lula, é bom trazer à tona um conceito que o Governador do Estado,
Aécio Neves, vem mencionando quando avalia a possibilidade de
suceder ao Presidente Lula. A imprensa hoje traz, para orientar as
análises políticas, um reforço de outras posições que o Governador já
trouxe a público, dizendo que disputa a prévia no PSDB. Portanto,
estaria fora de cogitação o Governador sair do PSDB para disputar a
sucessão do Presidente Lula.

Mas gostaria de discutir um conceito que o Governador vem
trabalhando: o do pós-Lula. A sucessão do Presidente Lula abriria um
campo novo que ele qualifica e conceitua como pós-Lula. Voltaremos
a esse tema brevemente para tentar aprofundá-lo, mas gostaria de
antecipar o seguinte: nós, do PT, queremos discutir a sucessão do
Presidente Lula, mas não com esta idéia de um corte no
desenvolvimento das ações que estão orientando o desenvolvimento
sustentável do Brasil. Se estamos fazendo uma leitura correta das
pesquisas de opinião pública divulgadas periodicamente nos vários
veículos de comunicação, o povo brasileiro aprova o trabalho do
Presidente Lula, assim como deseja que sua sucessão venha na linha
da continuidade e do aperfeiçoamento das ações desenvolvidas
durante o seu governo, que incluíram na linha da justiça social e da
dignidade humana milhões e milhões de famílias brasileiras.

Portanto, esse é um debate que queremos aprofundar e que
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certamente vai ganhar muito corpo daqui até a sucessão efetiva: o das
candidaturas que serão urdidas para a sucessão do Presidente Lula.
Mas entendemos que o pós-Lula deve ser - e assim aponta a opinião
do povo brasileiro - a continuidade e o aprofundamento das políticas
de promoção humana e de promoção social implantadas e
desenvolvidas com rigor pelo Presidente Lula e por seus aliados. E
aqui gostaríamos de continuar contando com o PMDB na composição
que o apóia, para garantir que o Brasil seja, cada vez mais, um
patrimônio efetivo de todos os brasileiros e para que as políticas de
distribuição de renda, as políticas de justiça social possam ser
aprimoradas e aprofundadas no nosso país.

O Deputado Carlin Moura, do PCdoB, um dos principais partidos que
estão no campo da aliança do PT, traz uma grande contribuição no
que diz respeito à discussão das políticas públicas de caráter social. É
importante que o PCdoB nos ajude a fazer a reflexão sobre o conceito
do pós-Lula, que vem sendo urdido a partir de Minas Gerais. No nosso
ponto de vista, isso não interessa ao povo brasileiro, e queremos
aprofundar esse debate.

Já que citei o Deputado Carlin Moura, quero entrar em outro ponto
do nosso pronunciamento. Apresentamos, Deputado, um
requerimento, do qual sou signatário juntamente com V. Exa., e
solicito à Presidência que nos ajude para que seu atendimento seja
encaminhado. Solicitamos, no dia 27 de agosto, a criação e a
realização por esta Casa de fórum técnico com o objetivo de estudar e
debater as questões relativas à seguridade social e de saúde, bem
como as políticas previdenciárias de Minas Gerais. Isso já foi objeto
de muita discussão aqui, particularmente nas comissões, em especial
no que se refere à situação dos servidores públicos do Ipsemg. Sejam
da Capital, sejam do interior, eles têm tido muitas dificuldades no
encaminhamento de soluções para seus problemas e para suas
necessidades de saúde. Tendo em vista o iminente julgamento de
ações diretas de inconstitucionalidade relativas ao tema no STF,
entendemos ser extremamente oportuna a instalação desse fórum
técnico para que possamos avaliar com profundidade a seguridade
social, a saúde e as políticas previdenciárias no nosso Estado.

Portanto, Deputado Carlin Moura, fica aqui o pedido, em nome de V.
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Exa. também, para que reforcemos, neste final de ano, esse acerto,
essas negociações, a fim de que propostas como essas, que são
várias - não só as de nossa iniciativa como as de muitos outros
Deputados - sejam cotejadas e façamos um balanço, negociando, já
apontando para as discussões que devem ser priorizadas no ano que
vem.

Gostaria de solicitar também, Sr. Presidente, atenção a um outro
requerimento de nossa autoria, apresentado no dia 29/10/2008,
solicitando a constituição de uma Comissão Especial para, no prazo
de 60 dias, estudar, pesquisar e debater a conjuntura atual dos povos
e comunidades tradicionais do nosso Estado, permitindo-se um
diagnóstico exato das condições sociais, econômicas, ambientais e
geopolíticas dessas comunidades, bem como buscar soluções e
melhor conjuntura para o seu reconhecimento, fortalecimento das
tradições e da garantia do desenvolvimento sustentável. É bem sabido
que, por meio de ações nessas áreas, o Ministério do
Desenvolvimento Social e a Secretaria de Desenvolvimento
Sustentável do Ministério do Meio Ambiente conduziram,
encarregados que foram pelo governo Lula, uma discussão e
sugeriram uma diretriz para as comunidades tradicionais no Brasil. As
diretrizes hoje estão consolidadas numa legislação própria, já
aprovada no Congresso Nacional. Precisamos, pois, fazer com que
essa legislação, essas diretrizes sejam, de fato, implementadas em
nosso Estado. O levantamento das comunidades tradicionais em
Minas Gerais não é preciso. Estamos, pois, propondo fazer esse
levantamento, esse diagnóstico e a avaliação das ações do governo
do Estado, do governo federal nesse campo aqui em Minas Gerais.
Que possamos, acima de tudo, planejar a implementação efetiva da
política de proteção e promoção aos povos e comunidades
tradicionais em nosso Estado. São muitas as comunidades
tradicionais brasileiras, a grande maioria presente no Estado de Minas
Gerais. Entre elas citamos os ribeirinhos, os pantaneiros, os caiçaras,
os indígenas, os quilombolas, os faxinalenses, os geraiseiros, os
seringueiros, as quebradeiras de coco babaçu, as comunidades de
fundo de pasto, as comunidades agroextrativistas, as comunidades de
terreiro, os ciganos, os sertanejos, os pomeranos, que ocupam quase
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um quarto do território brasileiro e são em torno de 5 milhões de
habitantes, segundo estudos do Ministério do Meio Ambiente. Parcela
significativa dessa população e dessas comunidades estão situadas
em Minas Gerais. Têm ganho particular relevo as comunidades
quilombolas, em função da sua organização recente. Todavia, as
demais comunidades tradicionais também merecem atenção e, de
maneira muito especial, as comunidades indígenas do nosso Estado.
Muitas dessas comunidades estão em processo avançado de
desagregação e de perda de identidade. Por isso acreditamos ser
fundamental a implantação dessas políticas públicas.

Para concluir, Sr. Presidente, gostaríamos ainda de solicitar a essa
Presidência auxílio no encaminhamento de um requerimento
apresentado por nós em 18 de junho deste ano, em que solicitamos a
realização de um seminário legislativo para abordar a temática:
biocombustíveis, alimentos e meio ambiente. Seus resultados
poderiam subsidiar a construção de um amplo diagnóstico sobre
setores em nosso Estado e a necessária instituição de marcos
regulatórios e de legislação pertinentes ao tema. Os biocombustíveis
estão presentes no cenário atual. Mesmo diante dessa crise mundial
que estamos atravessando, o tema dos biocombustíveis está
absolutamente presente. Quando se discute o valor do petróleo, a
oscilação do preço internacional desse produto, um dos muitos
componentes que desestabilizam os mercados mundo afora, dotar o
Estado de Minas Gerais, assim como todo o Brasil, de uma política
séria, clara e conseqüente de biocombustíveis é fundamental para
nossa segurança estratégica. Precisamos discutir e compreender
melhor a política de biocombustíveis, o cultivo de oleaginosas para
sua produção e para a de alimentos, além do componente ambiental
dessa relação, porque se percebeu que um dos argumentos
ventilados e utilizados mundo afora, nos últimos meses,
particularmente na virada do ano, para combater e criticar a política de
biocombustíveis adotada pelo Brasil foi que a produção desse produto
significava diminuição da produção de alimentos, o que comprometia
o abastecimento, o atendimento à demanda de alimentos no mundo
inteiro. Sabemos ser esse um argumento falacioso. Esse equívoco já
foi discutido, analisado e provado à exaustão. Todavia, em Minas
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Gerais, ainda estamos devendo o aprofundamento dessa discussão.
Queremos que Minas Gerais dê sua contribuição efetiva nesse
debate, que consideramos de fundamental importância e ainda está
por ser implementado em nosso país. Obrigado, Sr. Presidente.
Esperamos contar com seu apoio para o encaminhamento desses três
requerimentos.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a extraordinária de
logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária de amanhã, dia 30, 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 SOLENIDADE REALIZADA NA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 28/10/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários -
Composição da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Elmiro Nascimento - Entrega de
placas - Palavras do Reitor Carlos Sigueyuki Sediyama -
Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente.

Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários
O locutor - Destina-se esta parte da reunião a homenagear as

instituições de ensino superior mineiras que receberam nota 5 no
Índice Geral de Cursos do Ministério da Educação - IGC-MEC -,
edição 2008, a saber: Universidade Federal de Viçosa - UFV -,
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG -, Universidade
Federal do Triângulo Mineiro - UFTM -, Escola de Governo Professor
Paulo Neves de Carvalho, da Fundação João Pinheiro, e Faculdade
Jesuíta de Filosofia e Teologia - Faje.

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

Professor Antonio Augusto Anastasia, Vice-Governador do Estado;
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Alberto Duque Portugal, Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia
e Ensino Superior; e Professor Carlos Sigueyuki Sediyama, Reitor da
Universidade Federal de Viçosa - UFV -; a Exma. Sra. Profa. Carmela
Maria Polito Braga, Pró-Reitora Adjunta de Graduação da
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG -, representando o
Reitor, Prof. Ronaldo Tadêu Pena; os Exmos. Srs. Prof. Virmondes
Rodrigues Júnior, Reitor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro
- UFTM -; e Prof. Ricardo Luís Santiago, Presidente da Fundação
João Pinheiro; o Revmo. Sr. Padre Jaldemir Vitório, Reitor da
Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia - Faje -; e o Deputado
Elmiro Nascimento, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença nesta solenidade

dos Exmos Srs. Desembargador Tiago Pinto; Vereador Geraldo
Magela da Silva Júnior, Presidente da Câmara de Vereadores do
Município de Rio Paranaíba; Jaime Silva, Prefeito Municipal de Rio
Paranaíba; José Luís Fuentes, Reitor do Colégio Loyola; Cid Veloso,
Reitor da UFMG no período de 1986-1990; das Exmas. Sras. Luciana
Leão Lara, Defensora Pública, representando o Corregedor-Geral da
Defensoria Pública, Dr. Marcelo Tadeu de Oliveira; Profa. Maria Isabel
Rodrigues, Coordenadora do curso de Administração Pública da
Fundação João Pinheiro; e do Exmo. Sr. Prof. Élcio Costa Moreira, da
Escola de Governo da Fundação João Pinheiro.

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

será executado pelo Grupo de Trombones da Escola de Música da
UFMG, coordenado pelo Prof. Marcos Flávio.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Elmiro Nascimento

Exmos. Srs. Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, Deputado Doutor Viana, representando o
Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho; Antônio Augusto
Anastasia, Vice-Governador do Estado de Minas Gerais; Alberto
Duque Portugal, Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia e
Ensino Superior; Prof. Carlos Sigueyuki Sediyama, Reitor da
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Universidade Federal de Viçosa; Prof. Virmondes Rodrigues Júnior,
Reitor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Prof. Ricardo
Luís Santiago, Presidente da Fundação João Pinheiro; Prof. Padre
Jaldemir Vitório, Reitor da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia;
Sra. Carmela Maria Polito Braga, Pró-Reitora Adjunta de Graduação
da UFMG; Deputados e Deputadas, minhas senhoras e meus
senhores, somente 21 instituições de ensino superior receberam a
avaliação máxima de 5 pontos no Índice Geral de Cursos do Ministério
da Educação, e todas elas se encontram distribuídas por quatro
Estados da Federação brasileira: São Paulo, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul e Rio de Janeiro.

Assim, o reconhecimento do povo de Minas, manifestado em evento
público desta Casa de leis, é maneira concreta de a Assembléia
Legislativa evidenciar o esforço educacional dos mineiros e a
confirmação do Estado como pólo de tecnologia e de indutor da
educação de qualidade em todo o País.

O MEC, ao atribuir às entidades a nota máxima, leva em
consideração conceitos para a graduação dos cursos por elas
oferecidos, como o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes -
Enade - e as chamadas variáveis de insumo, que consideram o corpo
docente mensurando, por exemplo, o número de professores com
doutorado, a infra-estrutura e o programa pedagógico. Além desses
dados, também entra na média estabelecida pelo Índice o conceito
fixado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - Capes - para a pós-graduação.

Por sua vez, o resultado final da nota atribuída, em valores
contínuos, vai de 0 a 500, distribuídos em faixas predeterminadas: a
faixa 1 é atribuída às instituições que tiveram notas de 0 a 94; a 2, de
95 a 194; a 3, de 195 a 294; a 4, de 295 a 394; e a 5, de 395 a 500.
Nessa faixa 5, onde se situa a elite da formação superior do País, as
cinco instituições mineiras receberam as seguintes notas e foram
assim classificadas: a Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia,
sediada em Belo Horizonte, obteve 437 pontos; em seguida, a UFV,
que conseguiu 417 pontos; empatadas, ambas localizadas em nossa
Capital, a UFMG e a Escola de Governo Professor Paulo Neves de
Carvalho obtiveram 414 pontos. E, a Universidade Federal do
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Triângulo Mineiro, sediada em Uberaba, alcançou 402 pontos.
Motivaram-me a requerer a realização desta reunião especial três

vertentes. A primeira delas, o reconhecimento de que a educação,
quando focada sob o prisma da excelência no processo da busca do
conhecimento, é dignificadora na formação de seres dotados de
profunda humanidade. Isso porque a instituição de ensino que se
molda sob o prisma da excelência transforma a sociedade pelas
ações promotoras de cidadania, que são realizadas pela cidadã e pelo
cidadão que por ela foram educados.

A segunda vertente: o reconhecimento pelas instituições de ensino
hoje homenageadas da importância da graduação que oferecem. É
que elas formam seus acadêmicos com a exata noção de que o
conhecimento sem que sua utilização seja realizada em prol do bem
comum é conhecimento estéril, é cultura inútil. Dessa maneira,
sabemos todos nós, o ensino, a extensão e a pesquisa estão, mais do
que nunca, direcionados para a conservação do nosso planeta, estão
direcionados para a perpetuação da vida, estão direcionados para a
solução de problemas que afetam a nossa história.

A terceira vertente, se não a mais importante, é a mais próxima de
todos nós. Trata-se do reconhecimento de que o ensino superior deve
ser visto como capaz de inovar. E só é inovador aquele ensino
centrado na transmissão do conhecimento a partir de uma rotina de
estudo permeada nos conceitos de uma rigorosa disciplina
acadêmica.

Senhoras e senhores, quem de nós põe em cheque o rigor
acadêmico das instituições de ensino hoje homenageadas? Vejamos,
pois, em um vôo rasante, a história de cada uma de nossas
homenageadas. É graças a essa história que o MEC veio apor sua
chancela nas instituições que hoje aplaudimos. Chamo a atenção de
todos, não tenho a pretensão de contar a história das instituições. Meu
intento, nesta hora, é salientar o caráter de pioneirismo e o elevado
rigor acadêmico constante desde os primórdios de cada uma delas.

A Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a rigor, nasceu em
1941, em Nova Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro. Em Belo
Horizonte, veio a instalar-se definitivamente em 1982 e,
carinhosamente, é chamada de Instituto Santo Inácio. Se nova é em
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idade, seu DNA remota aos primórdios da Congregação dos Padres
Jesuítas.

A UFV, filha querida da Escola Superior de Agricultura e Veterinária,
nasceu em 1922, graças a um decreto do então Presidente do Estado
Arthur da Silva Bernardes. Inaugurada em 1926, foi transformada na
Universidade Rural do Estado de Minas Gerais, em 1948. Sua sólida
base e seu bem-estruturado desenvolvimento motivou o governo
federal a federalizá-la em 1969 com o nome de Universidade Federal
de Viçosa.

A UFMG, sonho dos inconfidentes mineiros, só veio a ser
concretizada em 1927, com a fundação da Universidade de Minas
Gerais. Nascida da união de quatro escolas de nível superior então
existentes em Belo Horizonte e subsidiada pelo Estado de Minas
Gerais, a Universidade de Minas Gerais permaneceu na esfera
estadual até sua federalização, ocorrida em 1949. Federalização que
se tornou possível graças ao renomado conceito de seus cursos e ao
marcante desempenho de seu corpo de professores.

A Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho foi criada
como uma Diretoria da Fundação João Pinheiro, em 1992. Instituição
de ensino superior isolada, a Escola de Governo oferece cursos de
graduação e de pós-graduação na área de administração pública.
Mantém, ainda, um centro de capacitação e treinamento, com cursos
de curta duração, destinados à qualificação de servidores públicos e
profissionais do setor privado.

A antiga Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro foi fundada em
1953, na cidade de Uberaba. Cresceu sob a égide da competência.
Viu sua primária área de influência, o Triângulo Mineiro, ser ampliada
para o interior de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul
e Tocantins. Tem-se dedicado, com muito denodo e especial atenção,
às doenças tropicais comuns naquelas regiões.

Minhas senhoras e meus senhores, instituições de ensino hoje
homenageadas, esta homenagem oferece-nos momento especial para
uma reflexão sobre o papel do ensino público nesse contexto. Salvo a
Faje, todas as demais são públicas e estatais. Ressalte-se, ainda, que
a Faje é uma entidade civil filantrópica, sem fins lucrativos.

A reflexão que proponho se fundamenta no papel do Estado no
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processo educacional brasileiro. A população já não suporta mais
ouvir que a educação é o principal papel do Estado. Não suporta
porque não vê, na prática, a ação do poder público para dotar o País,
o Estado e os Municípios de medidas concretas para qualificação dos
professores, para aumento de seus vencimentos, para melhorar as
condições de ensino.

Passamos, assim, a perceber que as instituições de ensino estatais
são ocupadas, em sua maioria, por egressos dos cursos médios
particulares. Em outras palavras: estudante pobre dificilmente tem
acesso à universidade pública. Quem ajuda o Estado a diminuir o
problema do pequeno número de vagas para estudantes carentes são
as instituições filantrópicas. E o que enxergamos? Incrível paradoxo:
mesmo com todos os problemas da administração pública e da rede
filantrópica no País, foram as instituições de ensino públicas, estatais,
e as privadas filantrópicas que se destacaram no critério eficiência, no
universo das 1.148 instituições que foram avaliadas pelo MEC.

Outra reflexão que julgo oportuna, relativa, ainda, à questão do
ensino público, estatal, é sobre a necessidade de ampliarmos a
análise da proposta apresentada pelo Reitor da Universidade Federal
da Bahia, denominada Universidade Nova. A rigor, a proposta prevê a
formação em nível superior no País a partir de cursos genéricos de
menor duração, cuja conclusão seria obrigatória para o acesso a
cursos profissionais. Será essa a escola pública de nossos sonhos?
Será que queremos uma escola que forme, genericamente, pessoas
que só colariam grau após o acesso à profissionalização, mediante
novo exame, que, a rigor, seria um segundo vestibular?

O exemplo das nossas instituições homenageadas, a Faje, a UFV, a
UFMG, a Escola de Governo e a UFTM, é bastante esclarecedor: não
precisamos escolher novo nome ou nova forma de acesso às técnicas
para uma profissionalização eficaz. Necessitamos, isso, sim, de um
ensino que seja calcado, tal como nas nossas homenageadas, em
profundo sentido de humanização. E essa humanização só será
conquistada com a prática de uma educação libertadora, em que o
educando seja constantemente forçado a encontrar as respostas para
o domínio do conhecimento por meio do exercício diuturno do rigoroso
e metódico estudo acadêmico.
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Na pessoa do dileto amigo, Vice-Governador e Prof. Antonio
Augusto Junho Anastasia, nosso assessor na Assembléia Constituinte
mineira em 1989, rendo minhas homenagens e deixo minha
mensagem de agradecimento aos inúmeros e anônimos professores
que motivaram seus educandos para a descoberta da trilha do
conhecimento e da segura estrada de uma profissionalização eficaz.

Nosso Vice-Governador é, sem dúvida alguma, o melhor
representante do corpo docente de nossas instituições para receber o
agradecimento do povo de Minas, pois é professor da Casa de Afonso
Penna, da UFMG, e responsável direto pela criação da Escola de
Governo Professor Paulo Neves de Carvalho. Obrigado, Prof.
Anastasia.

À Faje, à UFV, à UFMG, à Escola de Governo Professor Paulo
Neves de Carvalho e à UFTM, minhas homenagens. Continuem, qual
farol em noite escura, a iluminar os caminhos de nossa gente.
Continuem, principalmente, a motivar seus acadêmicos para as
sendas do desenvolvimento de nossa terra. Parabéns. Muito obrigado.

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

representando o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
Alberto Pinto Coelho, fará a entrega de placas alusivas a esta
homenagem às entidades já referidas, cujo teor é o seguinte: “Centros
de produção do conhecimento, as instituições de ensino superior
desempenham a fundamental missão de formar profissionais e
pesquisadores comprometidos com o aprimoramento e a difusão da
cultura, da técnica e da ciência. Da qualidade dessas instituições
depende, em grande parte, o futuro de nossa sociedade. A
homenagem do Parlamento mineiro à [nome da instituição], que, ao
conquistar nota 5 na edição de 2008 do Índice Geral de Cursos - ICG -
do Ministério da Educação, demonstra que prima pela excelência no
ensino, contribuindo para a melhoria de toda a comunidade”.

Para receber a primeira placa, convidamos a posicionar-se no local
indicado pelo cerimonial o Reitor da UFV, Prof. Carlos Sigueyuki
Sediyama.

O Sr. Presidente - A Presidência convida o Deputado Elmiro
Nascimento, autor do requerimento que deu origem a esta
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homenagem, a acompanhar-nos na entrega das placas.
O locutor - A UFV, fundada em 1926, possui atualmente 58 cursos

de graduação e 54 programas de pós-graduação em nível de
mestrado e doutorado, distribuídos por seus três câmpus: Viçosa,
Florestal e Rio Paranaíba. Com seus 82 anos de existência, 840
docentes e 2.400 servidores, atende aproximadamente 14 mil alunos.
Possui 700 laboratórios, com 249 grupos de pesquisa certificados pelo
CNPq e 1.800 projetos de pesquisa em andamento. Como resultado
da excelência dos trabalhos desenvolvidos, a UFV conta atualmente
com 74 patentes e marcas depositadas no Brasil e no exterior. Uma
instituição de ensino superior dando suporte ao desenvolvimento de
Minas e do País.

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - Para receber a próxima placa em nome da UFMG,

convidamos a Profa. Carmela Maria Polito Braga.
A UFMG construiu, ao longo de seus 81 anos, uma história de

excelência na produção do conhecimento, na formação de pessoas e
na atenção constante às indagações humanas. Instituição madura que
se alimenta da geração, da transmissão e da difusão do saber
científico, do fazer tecnológico e da ação cultural, a UFMG constitui-se
hoje uma referência entre as universidades públicas no Estado e no
País.

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - Para receber a próxima placa, convidamos o Prof.

Virmondes Rodrigues Júnior, Reitor da UFTM.
A Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM -, sediada em

Uberaba, iniciou suas atividades em 1954, como Faculdade de
Medicina do Triângulo Mineiro. Em 2005, quando foi transformada em
Universidade Federal do Triângulo Mineiro, contava com três cursos
de graduação: Medicina, Enfermagem e Biomedicina. Com a política
de expansão das Ifes, a Universidade implantou 17 novos cursos nas
áreas de saúde, educação e humanas e aumentou a oferta de vagas
em 466%, passando de 140 para 980. Para 2010, está prevista a
criação de seis cursos de engenharia.

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - Para a entrega da próxima placa, convidamos o Prof.
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Ricardo Luís Santiago, Presidente da Fundação João Pinheiro.
A Fundação João Pinheiro - FJP - é uma entidade do governo de

Minas Gerais de apoio técnico à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão e aos demais órgãos públicos de Minas. Atua
nas áreas de ensino de graduação, especialização e mestrado em
administração pública, avaliação de políticas públicas e na produção
de indicadores estatísticos, econômicos, financeiros, demográficos e
sociais. Criada pela Lei Estadual nº 10.961, de 14/12/92, e
implementada a partir de 1994 como diretoria da Fundação João
Pinheiro, a Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho é
um centro de formação de recursos humanos para as administrações
públicas federal, estadual e municipal, atuando nas áreas de ensino,
graduação, extensão, pós-graduação e mestrado. Busca fortalecer a
competência nas áreas de formulação de políticas públicas,
elaboração de indicadores e instrumentos de mensuração de
resultados e avaliação do desempenho da ação governamental.
Integrante de um dos projetos estruturantes do governo do Estado, a
Escola de Governo cumpre sua função primordial de formar, treinar e
capacitar funcionários para atuar nas diversas unidades do Estado.

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - Para receber a próxima placa, convidamos o Pe. Jaldemir

Vitório, Reitor da Faje.
A Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia - Faje -, fundada em

1982, é o centro de reflexão filosófica e teológica da Companhia de
Jesus no Brasil. Ganhou renome internacional pelo corpo de
professores altamente qualificado, pela rica biblioteca, pela qualidade
de suas publicações e pela competência de seus alunos. Além do
reconhecimento do MEC, a Faje é uma das três faculdades brasileiras
reconhecidas também pelo Vaticano.

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - Com a palavra, o Prof. Carlos Sigueyuki Sediyama,

Reitor da UFV, que falará em nome das instituições de ensino
homenageadas.

Palavras do Reitor Carlos Sigueyuki Sediyama
Exmos. Srs. Vice-Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado

Doutor Viana, representando o Presidente, Deputado Alberto Pinto
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Coelho; Antonio Augusto Anastasia, Vice-Governador do Estado;
Alberto Duque Portugal, Secretário de Ciência e Tecnologia;
Virmondes Rodrigues Júnior, Reitor da UFTM; Ricardo Luís Santiago,
Presidente da FJP; Pe. Jaldemir Vitório, Reitor da Faje; Deputado
Elmiro Nascimento, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem; Sra. Carmela Maria Polito Braga, Pró-Reitora Adjunta de
Graduação da UFMG; Pró-Reitores; Diretores; autoridades;
professores; alunos; minhas senhoras; meus senhores, por iniciativa
do nobre parlamentar Elmiro Nascimento, reunimo-nos hoje nesta
Casa para congratular-nos com o desempenho das instituições
mineiras no “ranking” recentemente divulgado pelo Ministério da
Educação, o IGC-MEC, que relaciona quase 1.500 instituições do
País, universidades e outras unidades de ensino superior, sendo 14%
de nosso Estado.

Desse elenco de instituições avaliadas em sua infra-estrutura física,
na qualificação dos seus recursos humanos e no desempenho dos
seus cursos de graduação e de seus programa de pós-graduação, o
destaque de Minas Gerais é incontestável, vez que, das 21 que
obtiveram o conceito máximo - nota 5 -, 24% são do nosso Estado, ou
seja, as instituições que acabamos de nominar. Além disso,
destacamos que 18 instituições mineiras obtiveram o significativo
conceito 4, entre elas todas as demais co-irmãs universidades
federais e a Unimontes.

Sinto-me lisonjeado por ter sido indicado para expressar, em nome
das instituições que obtiveram o conceito 5, a satisfação pela
consolidação de um trabalho abnegado e competente de seus
dirigentes, professores, servidores e estudantes.

A despeito da exigüidade do tempo, não podemos deixar de refletir
sobre a importância da instituição de ensino superior para o
desenvolvimento de nosso país, pois que o principal fator de
agregação de valor, o conhecimento científico e tecnológico, está
estreitamente relacionado à produção universitária. As instituições de
ensino superior devem, portanto, antes de tudo, transmitir
conhecimentos e qualificações, mas são também um lugar de
aprendizado da democracia, de formação de cidadãos e de realização
individual. Como bem sintetizou Jacques Attali na Conferência
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Mundial de Ensino Superior, mais do que nunca o desenvolvimento e
a qualidade de vida de uma nação dependerão de seu nível cultural e
científico.

Os países que não puderem assegurar os níveis de ensino
necessários para a sua população, o desenvolvimento do trinômio
ciência-tecnologia-inovação, matriz de qualquer macropolítica de
crescimento econômico deste século, bem como sustentar alta
qualidade do ambiente informacional, estarão sentenciados a
condições de desfavoráveis no contexto internacional, particularmente
a uma comprometedora dependência de povos com maior domínio do
conhecimento. É indispensável também integração mais efetiva com o
setor produtivo e empreendedor, considerado um elemento de
transformação social, sendo capaz de gerar empresas, auto-emprego,
negócios ou gerar resultados por meio da gestão do conhecimento.

O Brasil vive acelerado processo de transformação, e as
universidades precisam manter plenamente seu papel nesse contexto,
formando recursos humanos altamente qualificados, conduzindo
pesquisas de vanguarda e disseminando conhecimentos que
promovam o progresso e o bem-estar de toda a população. Toda ação
deve considerar as novas dimensões socioeconômicas e ambientais,
cujos significados são cada vez mais complexos e devem atender às
demandas reais. Vivemos hoje num mundo de intensa disseminação
da informação e transferência de tecnologia, em que as parcerias
institucionais e a pesquisa participativa, junto ao setor produtivo, têm
sido incentivadas. Como educadores, devemos visualizar o futuro e
ultrapassar os umbrais das salas de aula e os limites físicos da
universidade para adentrarmos no âmago da comunidade e, com ela,
estarmos sempre a aprimorar e elaborar novos conceitos de formação
de futuros profissionais.

É necessário que nos conscientizemos do que significa a extrema
perecibilidade das recentes conquistas das ciências e a rápida
obsolescência das novas tecnologias. Temos de considerar as
chocantes rupturas nos valores tradicionais; o novo desenho
geográfico, político e econômico da comunidade internacional; as
novas formas de injustiça social, de miséria e de “apartheid”; e, pior, a
espantosa sinergia que resulta de todos esses fatos, como fatídica
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alquimia, no sombrio laboratório de nosso velho e exausto mundo.
Nossas escolas, instituições formadoras, devem responder a essas
questões, mesmo que provisoriamente, como tudo hoje em dia, para
que possam reorientar sua missão formadora. A educação, na era
atual, deve transpor os horizontes da simples transmissão de
conhecimento para atender e ultrapassar as novas demandas. Ela
deve ter como meta o exercício da inquirição e da criatividade mental;
deve cultuar o exercício da razão, que é a essência do ser humano.
Mentes inquiridoras, especulativas, são atributos que destacam os
grandes pensadores. Como diria um grande pensador: a mente dos
jovens não é um espaço para ser preenchido, mas uma tocha a ser
incendiada.

Devemos mudar o enfoque da transferência de conteúdo para a
construção do conhecimento. Devemos estar preparados para discutir
e criticar o que Robert Johansen define como o “just in time learning”,
que enfatiza a agilização do processo de aquisição da informação,
diminuindo o tempo de acesso a esta. Por vezes, esse processo é
chamado de “education on demand”, enfatizando-se, ao mesmo
tempo, o pronto acesso à informação e a liberdade de escolha do
momento em que será efetuada a aprendizagem. Nesse aspecto,
Minas Gerais tem-se diferenciado positivamente no País. Com
importantes ações do governo de Minas, que tiveram o apoio decisivo
desta Assembléia Legislativa, nosso Estado vem vivenciando o
fortalecimento das áreas do ensino superior, da ciência e tecnologia e
da inovação. Como exemplos, citamos o repasse integral do
Orçamento da Fapemig àquela vital instituição, previsto na
Constituição do Estado, a Lei Mineira de Inovação, sancionada pelo
Governador do Estado em janeiro deste ano e a regulamentação do
Fundo de Incentivo à Inovação Tecnológica. Não é, pois,
surpreendente que, com todo esse arrojo e comprometimento com o
ensino superior de qualidade, recorrentemente manifestado pelas
respectivas comunidades acadêmicas, pelo governo do Estado e por
nossos parlamentares, tantas instituições mineiras venham se
destacando em avaliações extrínsecas. Cumpre-me, portanto,
compartilhar com esta Casa o êxito dessas instituições ora
homenageadas, dados o permanente apoio e a sensibilidade sempre
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demonstrados pelos seus nobres parlamentares, bem como por
aqueles que, da bancada mineira no Congresso Nacional, nos últimos
anos, têm sido decisivos na obtenção de recursos complementares
por emendas voltadas ao desenvolvimento do ensino superior em
nosso Estado.

Finalizando, reitero os sinceros agradecimentos a todos os
parlamentares desta Casa pelo permanente apoio e pela
solidariedade às nossas ações institucionais, bem como pelo
reconhecimento do resultado do trabalho de nossas comunidades
acadêmicas. Nosso inesquecível estadista Arthur da Silva Bernardes,
visionário criador da Universidade Federal de Viçosa, lembrava-nos,
em 1952, que os contemporâneos não perdoam o merecimento, mas
a posteridade o reconhece. Esta Casa Legislativa, no entanto, uma
vez mais se antecipa à história e dignifica, com a homenagem de hoje,
não só o profícuo trabalho da Faculdade Jesuíta de Filosofia e
Teologia, da Universidade Federal de Viçosa, da Universidade Federal
de Minas Gerais, da Escola de Governo Professor Paulo Neves de
Carvalho e da Universidade Federal do Triângulo Mineiro mas,
sobretudo, o mérito e a competência do povo mineiro. Muito obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes para assistir à apresentação

musical do Grupo de Trombones da Escola de Música da UFMG, que
apresentará as músicas “Eu sei que vou te amar”, de Tom Jobim e
Vinícius de Morais; e “Trombumba”, de G. W. Lotzenhiser.

- Procede-se à apresentação musical.
O locutor - Informamos aos senhores presentes que as instituições

de ensino homenageadas nesta reunião estão expondo trabalhos no
espaço cultural desta Casa, no andar térreo.

Palavras do Sr. Presidente
Exmo. Sr. Alberto Duque Portugal, meu amigo, Secretário de

Ciência e Tecnologia e Ensino Superior; Sra. Carmela Maria Polito
Braga, Pró-Reitora Adjunta de Graduação da UFMG; Profs. Carlos
Sigueyuki Sediyama, Magnífico Reitor da UFV; Virmondes Rodrigues
Júnior, Magnífico Reitor da UFTM; e Ricardo Luís Santiago,
Presidente da FJP; Pe. Jaldemir Vitório, Magnífico Reitor da Faje;
colega Deputado Elmiro Nascimento, autor do requerimento que deu
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origem a esta homenagem; demais colegas da Casa, na pessoa do
Deputado Chico Uejo; autoridades, senhoras e senhores, funcionários
da Casa, imprensa e público que nos assiste pelas galerias e
telespectadores da TV Assembléia, gostaria de cumprimentá-los.

Esta homenagem da Assembléia Legislativa vem ressaltar o
extraordinário desempenho de cinco instituições mineiras de ensino
superior na avaliação representada pelo IGC-MEC. Entre 173
universidades, 131 centros universitários e 1.144 faculdades
avaliadas, numa escala de notas de 1 a 5, foram distinguidas com a
nota máxima a UFV, a UFMG, a UFTM, a Escola de Governo
Professor Paulo Neves de Carvalho e Faje. As cinco instituições se
caracterizam pela primorosa qualidade do ensino ministrado, pela
eficiência e seriedade com que seus professores, coordenadores e
Diretores se dedicam à formação crítica e ao desenvolvimento de
habilidades e de conhecimentos teóricos e práticos de seus alunos.
Serão eles, logo que absorvidos pelo mercado de trabalho, agentes
decisivos de multiplicação de conhecimento, favorecendo o
desenvolvimento social e econômico do Estado de Minas e do País.
Tal demonstração de solidez leva as demais instituições a buscarem
os mesmos parâmetros de excelência destas que constituem nossa
vanguarda universitária, espelho para a necessária transformação de
todo o sistema. Toda a sociedade, conhecendo melhor o desempenho
de cada curso, pode acompanhar a evolução da educação nacional,
ao mesmo tempo em que é alertada para as deficiências que devem
ser combatidas. O sistema educacional brasileiro, em plena expansão,
não é ainda suficiente para acolher toda a nossa população jovem,
criando a ingrata possibilidade de que essa expansão, visando à
quantidade maior de alunos atendidos, comprometa, em seu todo, a
qualidade da aprendizagem oferecida, quando a massificação leva à
perda da substância.

A ampliação dos cursos noturnos na universidade pública, a recente
criação dos cursos tecnológicos de menor duração e a expansão do
ensino a distância têm-se mostrado alternativas inteligentes para a
absorção de um novo público advindo do crescimento do ensino
médio. Todavia, é a excelência dessas instituições, majoritariamente
ligadas ao ensino público, num mundo em rápida transformação,
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sobretudo de ordem tecnológica, que nos faz reconhecer sinais
positivos, reais e efetivos na consolidação de nosso sistema de
educação superior. O grande desafio para o futuro de nossa
universidade será o seu comprometimento com o aprimoramento da
aquisição de conteúdo e das competências do corpo discente face ao
perigo da mercantilização, que promove o lucro fácil em decorrência
da necessidade de rápida e urgente expansão do ensino superior. A
educação, por outro lado, é direito de todos os brasileiros, num
ambiente democrático, e deve gerar oportunidades iguais. Portanto
democratizar o acesso à universidade, garantindo o acesso ao ensino
de qualidade a jovens de todas as camadas sociais, torna-se um
compromisso de prática de cidadania e de responsabilidade política.
Avaliações como o Índice Geral de Cursos são extremamente
necessárias, quando revelam que instituições, como as que hoje
homenageamos, têm sabido encarar o grande desafio de inserir o
nosso país num mundo globalizado e, na perspectiva de uma crítica
situação econômica, quando o conhecimento se torna a chave
transformadora e o melhor passaporte para o futuro. Pelo exemplo de
sucesso dado às demais organizações educacionais, lançando um
importante alento de confiança e de esperança no futuro da educação,
sobretudo em Minas Gerais, essas cinco notáveis instituições
merecem o pleno reconhecimento do povo mineiro por meio do seu
Parlamento e de todos nós.

A Presidência agradece a honrosa presença dos convidados.

ATA DA 70ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/10/2008

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do

Deputado Gilberto Abramo; questão de ordem; aprovação - Questão
de ordem - Suspensão e reabertura da reunião - Encerramento.

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

- Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana
Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
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Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco
- Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho
Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto
Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira -
Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

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

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado Carlin Moura, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura
da ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir,
o Deputado Gilberto Abramo.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, não está bem claro na
ata, e gostaria que também não estivesse nos anais desta Casa, um
acontecimento de hoje à tarde neste Plenário - não me refiro à
pessoa, mas ao PMDB -, em que palavras, as quais acredito não cair
bem a um parlamentar pronunciá-las, foram ditas aqui. Nós, do
PMDB, sentimo-nos vitoriosos, sim, no processo eleitoral de Belo
Horizonte. O candidato à Vice-Prefeito, Eros Biondini, fez questão de
agradecer os 530 mil votos à Bancada do PMDB, o apoio e a força
que lhes demos nessa disputa tão acirrada e tumultuada de Belo
Horizonte. Como disse, uma conduta de um Deputado infelizmente
manchou esse belo espetáculo, esse ar de graça que tomou conta,
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sim, da Bancada do PMDB, pois há muitos anos esse Partido não
disputava, de fato, uma eleição nesta cidade.

Questão de Ordem
O Deputado Gilberto Abramo - Solicito a V. Exa. que as palavras

deste Deputado não fiquem registradas nos anais desta Casa, e que
este tipo de conduta não mais aconteça, pelo contrário, que respeitem
os que usam a tribuna.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a
por aprovada.

Questão de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaria de

reavivar a memória de todos. Hoje, dia 28 de outubro, é o Dia do
Servidor Público. Os servidores públicos do Estado de Minas Gerais
pertencentes ao Poder Judiciário encontram-se nas galerias do
Plenário desta Casa. Peço vênia a V. Exa. para parabenizá-los em
nome do Poder Legislativo e em nome de V. Exa., que hoje nos dá a
satisfação de presidir os trabalhos. Feitas essas considerações, temos
aqui o Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar nº 112, que diz
respeito aos servidores do Poder Judiciário, sobre o qual uma
comissão especial desta Casa já se manifestou. Todos
acompanharam o posicionamento do relator em relação a essa
matéria. Esses servidores aguardam, diuturnamente, a votação desse
veto. Portanto faço um apelo a V. Exa., ao nosso Líder de Governo,
Deputado Mauri Torres, e aos demais Líderes de bancada desta
Casa, para que possamos apreciar esse veto e acompanhar a posição
da Comissão Especial desta Casa, derrubando o veto, os artigos que
aqui foram nominados pela Comissão Especial. É esse o registro que
faço, Sr. Presidente. Muito obrigado.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 5

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Encerramento
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O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de
amanhã, dia 29, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com
a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/10/2008

Presidência do Deputado José Henrique
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Carlin Moura; aprovação; verificação de
votação; inexistência de quórum para votação e para a continuação
dos trabalhos; anulação da votação; prejudicialidade do requerimento
- Encerramento.

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

- Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús
Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo -
Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Doutor Rinaldo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Walter Tosta - Wander Borges - Zé
Maia.

Abertura
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O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 9h14min, a lista de
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Carlin

Moura, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
Veto Parcial à Proposição de Lei nº 18.632 seja apreciado em primeiro
lugar. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Gilberto Abramo - Peço verificação de votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua
presença no painel que o façam neste momento. A Presidência
solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 5 Deputados. Portanto, não há

quórum para votação nem para a continuação dos trabalhos, motivo
pelo qual a Presidência torna sem efeito a votação do requerimento e
o declara prejudicado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas,
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com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária também de
hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 8/10/2008
Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Dimas Fabiano e Agostinho Patrús
Filho (substituindo este à Deputada Rosângela Reis, por indicação da
Liderança do PV), membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Vanderlei Jangrossi. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Dimas Fabiano, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e 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. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.713/2008 (relatora:
Deputada Rosângela Reis), que recebeu parecer por sua aprovação
com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
2.378, 2.457, 2.479 e 2.630/2008. 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, 29 de outubro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Dimas Fabiano - Maria Lúcia

Mendonça.
ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/10/2008
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Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Maria Lúcia Mendonça e os Deputados Deiró Marra e Carlin Moura,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Deiró Marra, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento de ofícios da Sra.
Zenilda de Lourdes Batista Cunha, servidora pública, e de outros
servidores da Escola Estadual Modesto Antônio de Oliveira, e da Sra.
Irene de Melo Pinheiro, Presidente da Fundação Helena Antipoff,
publicados no “Diário do Legislativo”, em 11/10/2008. O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.612 e
2.695/2008 (Deputado Deiró Marra); 2.696, 2.729 e 2.747/2008
(Deputada Maria Lúcia Mendonça); 1.916/2007, 2.687 e 2.724/2008
(Deputada Ana Maria Resende) e 2.711, 2.753 e 2.757/2008
(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 2.646/2008
(relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça), que recebeu parecer por
sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 2.914 e 2.933/2008. 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 Célio
Moreira, em que solicita reunião de audiência pública, para dar
continuação à discussão sobre a atual situação salarial dos Diretores
das escolas estaduais; Padre João, em que solicita seja realizada
reunião conjunta com a Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial, para, em audiência pública, discutir e dar
encaminhamentos ao financiamento das Escolas Famílias Agrícolas
do Estado de Minas Gerais; e Carlin Moura (2) em que solicita sejam
ouvidos nessa reunião, a Sra. Rita de Cássia Luiz Berbet, ex-Diretora
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da Escola Estadual Tibiriçá, e o Sr. Ademar de Oliveira Lima, servidor
público 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, 29 de outubro de 2008.
Deiró Marra, Presidente - Carlin Moura - Maria Lúcia Mendonça.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DAS SERRAS DA CALÇADA E DA MOEDA, EM 16/10/2008

Às 9h22min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sávio Souza Cruz, Jayro Lessa e Fábio Avelar, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. 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 Sávio Souza Cruz, Jayro Lessa, Fábio Avelar, Dalmo
Ribeiro Silva e Almir Paraca, em que solicitam sejam convidadas a
participar dos trabalhos desta Comissão as entidades listadas a
seguir: Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda -;
Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais - Amig -;
Associação para Recuperação e Conservação Ambiental em Defesa
da Serra da Calçada - Arca-Amaserra -; Departamento Nacional de
Produção Mineral - DNPM -; Escola de Geologia da Universidade
Federal de Ouro Preto - Ufop -; Federação das Indústrias de Minas
Gerais - Fiemg -; Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas
Gerais - Sindiextra -; Fundação Biodiversitas; Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis de Minas Gerais -
Ibama -; Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas
Gerais - IGC-UFMG -; Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e
Artístico - Iepha -; Ministério Público Estadual; Ministério Público
Federal; Prefeituras Municipais em cujo território se situam as Serras



761

da Calçada e da Moeda; Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico; Subsecretaria de Desenvolvimento Minerário;
Subsecretaria de Desenvolvimento Minerometalúrgico e Política
Energética; Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável; Fundação Estadual do Meio Ambiente -
Feam -; Instituto Estadual de Florestas - IEF -; Instituto Mineiro de
Gestão das Águas - Igam -; e Secretaria de Estado de Cultura; e seja
realizada visita técnica desta Comissão ao Parque Estadual Serra do
Rola-Moça e às Serras da Calçada e da Moeda. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença 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 outubro de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/10/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Adalclever Lopes 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 apreciar matéria constante na pauta e tratar de
assuntos de interesse da Comissão e comunica o recebimento de
ofício do Sr. Adam dos Santos, Delegado-Geral de Polícia publicado
no “Diário do Legislativo”, em 11/10/2008. Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º
turno, do Projeto de Lei nº 2.670/2008 na forma do Substitutivo nº 2 e
pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado Délio Malheiros). 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
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e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.765/2008,
que recebeu parecer pela aprovação, com a Emenda nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Délio
Malheiros). 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 Sargento Rodrigues em que
solicita seja realizada reunião de audiência pública para ouvir policiais
militares, civis, bombeiros e agentes penitenciários que residem em
casas funcionais cedidas pelo Estado e estão sendo ameaçados por
marginais; requer, ainda, sejam ouvidos os familiares dos referidos
servidores. Adalclever Lopes (3), em que solicita seja ouvido por esta
Comissão um cidadão que relatou que o seu pai foi vítima de assalto,
em uma padaria, no início da década de 1970; em que solicita a
apuração de formação de quadrilha pelos Srs. Márcio Lacerda, Duda
Mendonça, Deputado Roberto Carvalho e Deputado Federal Virgílio
Guimarães, Deputado Federal, com vistas à tomada da Prefeitura de
Belo Horizonte, com a utilização da prática de compra de votos (apoio
político) reeditando a prática do "mensalão"; em que solicita seja
realizada reunião de audiência pública desta Comissão com a
finalidade de discutir o uso indevido de reunião da Comissão de
Direitos Humanos para fins político-partidários. Délio Malheiros (2), em
que solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta desta
Comissão com a de Cultura para debater o tráfico de peças sacras,
obras de arte e outros bens culturais do Estado, bem como a
necessidade e a viabilidade da criação de uma delegacia
especilaizada na defesa do patrimônio histório e cultural no Estado;
em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para que
sejam esclarecidas denúncias envolvendo invasão de domicílios por
parte da PMMG, sem ordem judicial, a pretexto de investigar
denúncias anônimas; Célio Moreira (2), em que pleiteia sejam
solicitadas ao Secretário de Defesa Social, providências para que
sejam designados dois agentes de polícia para o Município de
Caetanópolis e viaturas para atender a população nos Municípios de
Caetanópolis e Paraopeba; e em que pleiteia sejam solicitadas
providências para a reforma da cadeia pública de Paraopeba.
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Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de outubro de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros - Carlos Pimenta.

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

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

Elmiro Nascimento, André Quintão, Domingos Sávio, 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
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 acusa o recebimento da seguinte
proposição, para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de
Lei nº 2.536/2008, no 1º turno (Deputado Ivair Nogueira). Passa-se à
1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. O Parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.706/2008, no 1º turno,
deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental
pelo relator, Deputado Domingos Sávio. 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, são aprovados, cada um por sua vez, os Requerimentos nºs
2.940 e 2.941/2008. 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, 29 de outubro de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Domingos Sávio - Ivair Nogueira -

Ademir Lucas - Chico Uejo.
ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
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LEGISLATURA, EM 22/10/2008
Às 9 horas, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval

Ângelo, membro da supracitada Comissão. Está presente também, o
Deputado Padre João. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A
Presidência informa que a reunião se destina a obter, em audiência
pública, esclarecimentos sobre a situação dos moradores da Vila da
Luz, região Nordeste desta Capital, que estão ameaçados de despejo
pelo DNIT, e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios do Cabo PM Marco Aurélio Ferreira da Silva, solicitando a esta
Comissão tomada de providências quanto à sua demissão da
Instituição Militar Estadual por meio de ato administrativo do
Comandante-Geral da PMMG; do Sr. Fernando dos Reis, de
Congonhas, solicitando a esta Comissão tomada de providências
quanto à situação do seu imóvel em construção, que está em conflito
com seu vizinho de fundos; e de ofícios, publicados no “Diário do
Legislativo”, em 18/10/2008, dos Srs. Marco Antônio Monteiro de
Castro, Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais; Eduardo Gradilone,
Diretor do Departamento Consular e de Brasileiros no Exterior do
Ministério das Relações Exteriores; e da Sra. Rosiene Maria de
Freitas, Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde da
Prefeitura de Belo Horizonte. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. Antônio Claret Chaves Martins, Gestor
Técnico Operacional Vicariato Social e Político, representando o Pe.
Ademir Ragazzi, Vigário Episcopal para Ação Social e Política da
Arquidiocese de Belo Horizonte; Pe. Pier Luigi Bernareggi, Pároco da
Paróquia Nossa Senhora dos Santos, do Bairro 1º de Maio, em Belo
Horizonte; Marcos Vinícius Sacramento de Souza, Jesuíta da Pastoral
de Vilas e Favelas; Gustavo Corgosinho Alves Meira, Defensor
Público; Rodrigo Aparecido Rodrigues, morador do Bairro Vila da Luz;
da Irmã Maria Tereza de Jesus Molina Estrella, membro da Pastoral
de Vilas e Favelas; e da Sra. Edna Pereira dos Santos, da Associação
Comunitária de Moradoras Vila da Luz, que são convidados a tomar
assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo, como autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações



765

iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. O Presidente apresenta
requerimentos e esclarece que não há quórum para apreciação da
matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 22/10/2008
Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Lafayette de Andrada, Agostinho Patrús Filho, Getúlio Neiva
(substituindo este ao Deputado Gilberto Abramo, por indicação da
Liderança do PMDB) e Wander Borges (substituindo a Deputada
Gláucia Brandão, 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 do Deputado Agostinho Patrús
Filho, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a 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 244, 1.096, 1.400, 1.421/2007, 2.406,
2.469, 2.519, 2.585, 2.624, 2.627, 2.639, 2.648 e 2.655/2008
(Deputado Wander Borges); 2.661, 2.665, 2.666, 2.667, 2.671, 2.673 e
2.674/2008 (Deputado Getúlio Neiva); 2.676, 2.708, 2.709, 2.713 e
2.733/2008 (Deputado Agostinho Patrús Filho). Passa-se à 2ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia) compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 244, 1.096, 1.400 e
1.421/2007, 2.406, 2.469, 2.519, 2.585, 2.624, 2.627, 2.639, 2.648 e
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2.655/2008, (relator: Deputado Wander Borges); 2.661, 2.665, 2.666,
2.667, 2.671, 2.673 e 2.674/2008 (relator: Deputado Getúlio Neiva);
2.676, 2.708, 2.709, 2.713 e 2.733/2008 (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, 29 de outubro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão - Délio

Malheiros.

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

2.757/2008
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

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

tem por objetivo instituir o Dia Estadual da Língua Brasileira de Sinais
– Libras.

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,
VI, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.757/2008 tem por escopo instituir o Dia

Estadual da Língua Brasileira de Sinais - Libras -, a ser comemorado
anualmente no dia 24 de abril, data em que serão desenvolvidos,
principalmente nas escolas públicas, seminários, debates, palestras e
outras atividades para a promoção e divulgação dessa linguagem.

Em sua justificação, o autor esclareceu que o dia 24 de abril foi
escolhido por ter sido aprovada nesse dia a Lei Federal nº 10.436, de
2002, que reconheceu a Língua Brasileira de Sinais como instrumento
legal de comunicação e expressão gesto-visual de toda a comunidade
surda do Brasil.

As línguas de sinais são línguas naturais, pois, como as línguas
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orais, surgiram espontaneamente da interação entre pessoas e
permitem a expressão de qualquer conceito ou significado decorrente
da necessidade comunicativa e expressiva do ser humano.

São complexas porque dotadas dos mecanismos necessários a
esses objetivos, porém, econômicas e lógicas, uma vez que servem
para promover a comunicação de forma rápida e eficiente e, até certo
ponto, de forma automática. Veiculando muitas vezes significados que
demandam operações complexas para serem transmitidas
prontamente diante de diferentes situações e contextos, seus usuários
devem utilizar-se dos mecanismos estruturais que elas oferecem de
forma apropriada sem ter que elaborar, tampouco pensar longamente
sobre como atingir seus objetivos lingüísticos.

As línguas de sinais distinguem-se das línguas orais porque utilizam-
se de um meio ou canal visual-espacial e não oral-auditivo. Assim,
articulam-se espacialmente e são percebidas visualmente, ou seja,
usam o espaço e as dimensões que ele oferece na constituição de
seus mecanismos “fonológicos”, morfológicos, sintáticos e semânticos
para veicular significados, os quais são percebidos pelos seus
usuários através das mesmas dimensões espaciais.

Por isso, muitas vezes apresentam formas icônicas que tentam
copiar o referente real em suas características visuais. Entretanto, as
formas icônicas das línguas de sinais não são universais ou o retrato
fiel da realidade. Cada língua de sinais representa seus referentes,
ainda que de forma icônica, convencionalmente, porque cada uma vê
os objetos, seres e eventos representados em seus sinais ou palavras
sob uma determinada ótica ou perspectiva.

A Língua Brasileira de Sinais - Libras –, utilizada pela maioria dos
surdos brasileiros, deriva tanto de uma língua de sinais autóctone,
quanto da língua gestual francesa e, por isso, é semelhante a outras
línguas de sinais da Europa e da América.

Diante dessas constatações, a pretensão do projeto de lei em
análise torna-se oportuna e meritória, pois destaca uma data para a
reflexão sobre a necessidade do conhecimento não apenas dos
sinais, mas da gramática para a combinação de frases que possibilite
a comunicação, facilitando a convivência das pessoas surdas.

Conclusão
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Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº
2.757/2008, em turno único.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Deiró Marra, Presidente - Carlin Moura, relator - Maria Lúcia

Mendonça.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.774/2008
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 dos Agentes
Ambientais Voluntários do Desenvolvimento Sustentável e Defesa
Social – Neoambiente –, com sede no Município de Uberlândia.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/9/2008 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 2.774/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação dos Agentes Ambientais Voluntários do
Desenvolvimento Sustentável e Defesa Social, com sede no Município
de Uberlândia.

Os requisitos para que as associações e fundações em
funcionamento no Estado sejam declaradas de utilidade pública são
elencados 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 projeto, 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. 19 do seu estatuto determina que o
exercício dos cargos de direção e dos demais membros será
inteiramente gratuito; e o parágrafo único do art. 25 preceitua que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, registrada no Conselho Municipal de Ação
Social e no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de
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Uberlândia.
Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 2.774/2008.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

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

2.776/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Magalhães, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a União dos Clubes Recreativos de
Esportes Amadores – Ucrea –, com sede no Município de Itabira.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/9/2008 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 2.776/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a União dos Clubes Recreativos de Esportes Amadores, com sede no
Município de Itabira.

Os requisitos para que as associações e fundações em
funcionamento no Estado sejam declaradas de utilidade pública são
elencados 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 projeto, 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. 3º do seu estatuto determina que o
exercício dos cargos de direção será inteiramente gratuito; e o art. 31
preceitua que, no caso de sua dissolução, seus fundos serão
destinados a instituição congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade do Projeto de Lei nº 2.776/2008.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

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

2.778/2008
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 o Instituto de Ação Comunitária –
IAC –, com sede no Município de Ipatinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/9/2008 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 2.778/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Instituto de Ação Comunitária - IAC -, com sede no
Município de Ipatinga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências 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.
20 que as atividades do seus Diretores, Conselheiros e sócios não
serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro,
gratificação, bonificação ou vantagem, a qualquer título; e no art. 50
que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 2.778/2008.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Neider

Moreira - Hely Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.782/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Roseiras, com
sede no Município de Bandeira do Sul.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/9/2008 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 2.782/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Roseiras, com sede no Município de
Bandeira do Sul.

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.
9º, parágrafo único, que seus cargos administrativos não serão
remunerados. Com relação ao destino do patrimônio da entidade em
caso de sua dissolução, aplica-se o art. 61 do Código Civil Brasileiro,
que estabelece seu encaminhamento para instituição municipal,
estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 2.782/2008.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Neider

Moreira - Hely Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.790/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 289/2008, 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 médio situada no
Município de São João das Missões.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de
9/10/2008 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 2.790/2008 tem por finalidade dar a

denominação de Aline Dias Neves à Escola Estadual de Ensino
Médio, situada na Rua Presidente Juscelino, nº 251, no Município de
São João das Missões.
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
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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° 2.790/2008.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Neider

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

2.792/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Particular
Frederico Ozanam, com sede no Município de Lagoa Grande.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/10/2008 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 2.792/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Conselho Particular Frederico Ozanam, com sede
no Município de Lagoa Grande.

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
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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 no estatuto constitutivo da instituição os incisos II e III
do art. 40 determinam, respectivamente, que não percebem seus
Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou
equivalentes, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou
indiretamente; e que, na hipótese de sua 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 Lagoa
Grande, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a
entidade pública.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
oferecemos a Emenda nº 1, apresentada ao final deste parecer, para
adequar o nome da entidade ao estabelecido no art. 1º de seu
estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.792/2008 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 Particular

Frederico Ozanam da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede
no Município de Lagoa Grande.”.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider

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

2.793/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública o Centro Educacional
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Infantil Beneficente Sementes Farroupilha, com sede no Município de
Patos de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/10/2008 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 2.793/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Centro Educacional Infantil Beneficente Sementes
Farroupilha, com sede no Município de Patos 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 inteiro atendimento às exigências
mencionadas no referido dispositivo, pois ficou comprovado que a
entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um
ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas
pelo exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 12
veda a remuneração de seus Diretores, Conselheiros, fundadores e
associados; e o parágrafo único do art. 29 determina que, na hipótese
de sua extinção, o patrimônio remanescente será destinado a obra
congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou
a entidade pública, com personalidade jurídica com sede e atividades
no Município de Patos de Minas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.793/2008.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

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

COMPLEMENTAR Nº 46/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Presidente do Tribunal de Contas, o Projeto de Lei
Complementar nº 46/2008 altera a redação do “caput” do art. 31 da Lei
Complementar nº 102, de 17/1/2008, que dispõe sobre a organização
do Tribunal de Contas e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 14/8/2008, 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. 192 do Regimento Interno.

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

Fundamentação
A matéria objeto da proposição se insere no âmbito da competência

legislativa estadual, por força do disposto no art. 75, “caput” e
parágrafo único, combinado com o art. 25, “caput” e § 1º, ambos da
Constituição da República. No que concerne à iniciativa para deflagrar
o processo legislativo, a Constituição mineira determina, no “caput” do
art. 65, que “a iniciativa de lei complementar e ordinária cabe a
qualquer membro ou comissão da Assembléia Legislativa, ao
Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas,
ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos”, na forma e nos casos
previstos no próprio texto constitucional. Ainda, segundo o inciso IV do
§ 2º do mencionado dispositivo, considera-se lei complementar, entre
outras matérias, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas.

Sendo assim, a proposta de alteração da Lei Complementar nº 102,
de 2008, tem fulcro no art. 77, § 5º, da Constituição Estadual, que
estabelece o seguinte:

“Art. 77 – (...)
§ 5º – O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas compõe-se

de Procuradores, brasileiros, bacharéis em Direito, aprovados em
concurso público de provas e títulos e nomeados pelo Governador do
Estado, que também escolherá e nomeará o seu Procurador-Geral
dentre aqueles indicados em lista tríplice elaborada e composta pelos
integrantes da carreira, para mandato de dois anos, permitida uma
recondução, na forma de lei complementar (grifo nosso)”.

Observe-se, agora, o que dispõe o art. 31, “caput”, da Lei
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Complementar nº 102, de 2008, que se pretende alterar:
“Art. 31 – O Governador do Estado escolherá o Procurador-Geral do

Ministério Público junto ao Tribunal dentre aqueles indicados em lista
tríplice elaborada e composta pelos integrantes da carreira, e o
nomeará para mandato de dois anos, vedada a recondução” (grifo
nosso)”.

Vê-se, portanto, que, para dar aplicabilidade ao comando inscrito no
dispositivo constitucional citado, qual seja o de se permitir uma
recondução no mandato de Procurador-Geral do Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas, faz-se necessário o regramento da
matéria no âmbito infraconstitucional, retirando-se a proibição
constante no artigo citado e, por conseguinte, introduzindo-se a
possibilidade da recondução conforme estabelece a Carta mineira.

Ressalte-se, a propósito, que, de acordo com diversas decisões
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, os direitos, as vedações e
a forma de investidura dos membros dos Ministérios Públicos da
União, dos Estados e do Distrito Federal aplicam-se aos membros dos
Ministérios Públicos que atuam perante as Cortes de Contas.
Outrossim, assevera a suprema corte que “ em se tratando de
investidura no cargo de Procurador-Geral, no Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas do Estado, ela há de observar, também, o
disposto no § 3º do art. 128, c/c o art. 130, competindo à própria
instituição a formação de lista tríplice para sua escolha, depois, por
nomeação pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois
anos, permitida uma recondução”( ADI 1.791/PE).

Eis o teor do art. 128, § 3º, e do art. 130, ambos da Constituição
Federal:

“Art. 128 – (...)
§ 3º – Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e

territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na
forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, que
será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois
anos, permitida uma recondução.

Art. 130 – Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de
Contas aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos,
vedações e forma de investidura”.
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Contudo, impõe-se observar que a nova redação proposta para o
art. 31 é omissa com relação ao procedimento a ser adotado para a
concretização do direito assegurado, noutras palavras, para a
recondução do Procurador-Geral.

A Lei nº 8.625, de 12/2/93, que dispõe sobre normas gerais para a
organização do Ministério Público dos Estados e dá outras
providências, estabelece, nos termos do art. 9º, que os Ministérios
Públicos dos Estados formarão lista tríplice, dentre integrantes da
carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-
Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para
mandato de dois anos, permitida uma recondução, observado o
mesmo procedimento (grifo nosso).

Por ser oportuno, ressaltamos comentários de José Afonso da Silva
acerca do assunto:“Embora a Constituição não o diga
especificamente, a recondução, que é forma de nomeação, exige a
repetição do mesmo procedimento (Lei 8.625/1993, art. 9º) – ou seja:
nova eleição e formação de lista tríplice, na forma da lei respectiva. A
‘lei respectiva’, que pode ser a própria Constituição do Estado, é que
define o processo de formação da lista tríplice. Pode ser por escolha
do Colégio de Procuradores, como pode ser por eleição pelos
integrantes da carreira”(“Comentário Contextual à Constituição”,
Malheiros Editores, 2ª edição, páginas 597 e 598).

Pelo exposto, julgamos necessário apresentar a Emenda nº 1, na
conclusão, no intuito de se estabelecer no art. 31 da Lei Orgânica do
Tribunal de Contas que será observado o mesmo procedimento
adotado para a escolha do Procurador-Geral do Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas para a recondução ao referido cargo.

Conclusão
Concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei Complementar nº 46/2008 com a Emenda nº 1, a
seguir.

EMENDA Nº 1
Acrescente-se ao final do art. 31, a que se refere o art. 1º do projeto,

a expressão: “observado o mesmo procedimento”.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Neider
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Moreira - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.549/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei nº
2.549/2008 dispõe sobre medidas cautelares em favor de educadores
e alunos da rede de ensino fundamental e médio do Estado de Minas
Gerais.

A proposição foi encaminhada preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do Substitutivo
nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art.102, VI, “a”,
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise dispõe sobre medidas preventivas

cautelares em favor de educadores e alunos da rede de ensino
fundamental e médio do Estado, com o objetivo de prevenir a violência
no âmbito escolar. Para tal, pretende instituir mecanismos como o
afastamento temporário do educador em situação de risco de violência
e a transferência do aluno, em situação semelhante, para outra
escola.

Há um significativo conjunto de questões socioculturais que afetam
diretamente os processos educativos e, em especial, a escola, na
sociedade contemporânea. Nesse amplo espectro, certamente é muito
presente o tema da violência escolar, pouco estudado em nosso país.
Recentemente, uma pesquisa realizada pela organização não
governamental Internacional Plan divulgou que cerca de 1 milhão de
crianças em todo o mundo sofrem algum tipo de violência nas escolas.
Dados de uma pesquisa do Sindicato dos Professores do Ensino
Oficial do Estado de São Paulo – Apeoesp – revelou que
aproximadamente 30% do corpo docente não se sente seguro em sala
de aula. Entre as principais causas da violência, segundo estudos da
Unesco, estão as ocorrências de conflitos entre alunos, muitas vezes
relacionados ao consumo de drogas e álcool e à exposição à violência
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urbana do ambiente em que se insere a escola.
Entretanto, há também situações de violência na escola que não se

relacionam diretamente com a exposição a ambientes violentos ou ao
uso de entorpecentes, mas que se vinculam a causas psicossociais
diversas, como o fenômeno conhecido por bullying. O bullying se
caracteriza por atitudes agressivas, intencionais e repetidas, que
ocorrem sem motivação evidente, adotadas por um ou mais
estudantes contra outro. As vítimas dessa prática perdem o interesse
pela escola e passam a se ausentar das aulas para evitar novas
agressões. Isso demonstra o quão complexa pode ser a violência
escolar, em suas causas e desdobramentos.

Medidas como as pretendidas pelo projeto em análise podem
constituir importantes instrumentos de prevenção contra a violência
escolar. Vale lembrar, contudo, que, nesse intento, a escola não pode
prescindir de projetos consistentes de natureza pedagógica, visto que
estes possibilitam que a atuação dos gestores ocorra na origem dos
conflitos. Nesse aspecto, são bons exemplos de políticas públicas os
Programas Escola viva, Comunidade Ativa, Escola de Tempo Integral
e Abrindo Espaços, que possibilitam resgatar as condições de
educabilidade no ambiente escolar, por meio do envolvimento dos
alunos, dos professores e da comunidade escolar em projetos
culturais, esportivos e de lazer, ao mesmo tempo que buscam a
melhoria das condições de aprendizagem e o aprimoramento da
qualidade do ensino. Por conseguinte, a elevação da auto-estima e do
nível de engajamento de alunos e professores tem o potencial de
fazer com que o espaço da escola seja de fato apropriado e defendido
pela comunidade.

Importa salientar que o ordenamento jurídico estadual já prevê
medidas de proteção, em caráter abrangente, às vítimas de violência,
destacando-se a Lei nº 13.188, de 1999, que também estabelece a
adoção de alguns mecanismos de prevenção contra a violência. A
implementação de medidas específicas para a criança e o
adolescente ameaçados de morte está prevista na Lei nº 15.473, de
2005.

Portanto, a contribuição do projeto em estudo deve circunscrever-se
às ações que podem ser deflagradas em âmbito escolar. A Comissão
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de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu que, ao
versar sobre questões funcionais dos servidores públicos, como
afastamento e transferência, a proposição estaria incorrendo em vício
de iniciativa. Assim, com o intuito de efetuar os ajustes técnicos
necessários, essa Comissão apresentou o Substitutivo nº 1, que
preserva na proposição o aspecto não restritivo da discricionariedade
do administrador público: a participação de entidades representativas
dos docentes e de pais de alunos no caso da adoção de medidas
administrativas e disciplinares, tomadas em razão de violência física
ou moral que envolva educadores e estudantes na escola.

Anuímos aos argumentos apresentados pela Comissão precedente,
com duas ressalvas. A primeira diz respeito às entidades
representativas de docentes e pais de alunos. Nos estabelecimentos
de ensino da rede estadual, o colegiado escolar é a instância
consultiva e deliberativa da unidade escolar que reúne representantes
de docentes, alunos, pais e demais profissionais de educação que
atuam na escola. A integração do colegiado escolar com a unidade de
ensino é regulamentada pelo Decreto nº 43.602, de 2003, e pela
Resolução SEE nº 1.059, de 2008, o que confere ao referido órgão
colegiado maior legitimidade quanto à representação dos interesses
da comunidade escolar. Por esse motivo, consideramos mais eficaz a
centralização, no colegiado escolar, da participação nas decisões que
resultem em medidas administrativas e disciplinares a serem adotadas
pela escola.

Outra ponderação a ser feita é que o Conselho Tutelar é o órgão ao
qual se atribui legalmente a competência de aplicação de medidas
protetivas destinadas à criança e ao adolescente, nos termos da Lei nº
8.069 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em virtude dessas considerações, apresentamos o Substitutivo nº 2.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
2.549/2008, 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 participação dos colegiados escolares dos

estabelecimentos de ensino da rede pública estadual, na situação que
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especifica, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O colegiado escolar será consultado na hipótese de

adoção, pela direção dos estabelecimentos de ensino da rede pública
estadual, de medidas administrativas e disciplinares decorrentes de
violência física ou moral que envolva profissionais de educação e
estudantes no âmbito da escola.

Parágrafo único – O Conselho Tutelar deverá ser ouvido, caso se
considere necessária a aplicação de medidas de proteção à criança e
ao adolescente, nos termos da Lei Federal nº 8.069, de 1990.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Deiró Marra, Presidente - Maria Lúcia Mendonça, relatora - Carlin

Moura.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.719/2008

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe
visa a declarar patrimônio cultural o processo artesanal de fabricação
do doce pé-de-moleque, do Município de Piranguinho.

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 o processo artesanal de fabricação do doce pé-de-moleque do
Município de Piranguinho, cabendo ao Poder Executivo a adoção das
medidas necessárias ao seu registro, 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.

O pé-de-moleque é um doce tradicional da comida regional do
Brasil, notadamente dos Estados de Minas Gerais e São Paulo. O
processo artesanal de fabricação desse doce prevê a mistura de
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amendoins torrados, descascados e masserados com uma rapadura
previamente derretida. A mistura é lentamente batida em fogo brando,
de preferência em um tacho de cobre, até atingir o ponto prévio à
cristalização, e imediatamente distribuída sobre uma superfície lisa e
fria de pedra. Depois de resfriado, o doce adquire a consistência
macia característica do processo tradicional, por incorporar o óleo do
próprio amendoim macerado. Esse processo tem sido substituído por
outros similares, mais simples e de padrão industrial, que misturam
açúcar derretido aos amendoins de modo a obter o pé-de-moleque
rígido.

O Município de Piranguinho, na Região Sul do Estado, vem se
notabilizando pela produção artesanal desse doce, razão pela qual
tem sido reconhecido como a capital nacional do pé-de-moleque. No
mês de junho, o Município realiza a Festa do Pé-de-Moleque, quando,
além das comemorações juninas e das apresentações culturais, é
confeccionado o maior pé-de-moleque do mundo. Em 2008, o doce
produzido foi de 13 metros.

Consideramos louvável o intuito de se reconhecer a importância
desse bem cultural, conforme pretende a proposição em tela. No
entanto, em que pese às opiniões divergentes, o entendimento
majoritário no mundo jurídico é o de que o registro de um bem cultural
é ato eminentemente administrativo, praticado pelo órgão estatal
competente, que, em Minas, é o Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas Gerais – Iepha-MG.

Dessa forma, consideramos que o principal mérito da proposição em
análise é indicar às autoridades executivas e ao Ministério Público a
importância de salvaguardar o processo artesanal de fabricação do
pé-de-moleque do Município de Piranguinho. Compreendemos,
contudo, que a caracterização como bem cultural a ser devidamente
protegido só será concluída após o seu registro pelo Iepha-MG. É o
mesmo caso do processo tradicional de fabricação, em alambique, da
cachaça de Minas, citado como exemplo no parecer da Comissão de
Constituição e Justiça. Reconhecido como patrimônio cultural por
meio da Lei nº 16.688, de 11/1/2007, até o momento não teve 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
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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 aprovação da proposição em
tela.

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

2.719/2008, no 1º turno.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Maria Lúcia Mendonça, relatora -

Dimas Fabiano.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.725/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe
regulamenta os Serviços de Atendimento ao Consumidor no Estado
de Minas Gerais. Publicada no “Diário do Legislativo” de 4/9/2008, foi
a proposição distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de
Defesa do Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira
e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos
seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em análise pretende regulamentar os Serviços de

Atendimento ao Consumidor, também conhecidos como SACs, no
âmbito do Estado. Nos termos do projeto compreende-se por SAC “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”.

Além de definir o conceito e o objetivo do serviço de atendimento ao
consumidor, o projeto em análise dispõe sobre a acessibilidade do
consumidor ao serviço, a qualidade do atendimento, o
acompanhamento e as resoluções das demandas e também sobre o
cancelamento dos serviços. A proposição estabelece, ainda,
penalidades ao fornecedor ou comerciante que descumprir suas
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disposições e explicita, de forma inequívoca, que estas aplicam-se às
empresas de telefonia fixa, telefonia móvel, internet, tv a cabo, cartões
de crédito e aos bancos comerciais.

Os serviços de atendimento ao consumidor apresentam-se como
uma demanda cada vez mais presente nas modernas relações de
consumo. Esses serviços, que, em outras épocas, eram fornecidos
por poucas empresas, geralmente multinacionais, que possuíam uma
política de transparência e de excelência no trato ao consumidor, são,
nos dias atuais, peças essenciais em determinadas relações de
consumo. É de se admitir que o fortalecimento do mercado capitalista
em muito ampliou as formas de relações comerciais que tornam-se
cada vez mais complexas, requerendo, assim, um redesenho do
tratamento a ser conferido ao consumidor.

Todavia, se, de um lado, os SACs surgiram para atender às
demandas dos consumidores e à necessidade de transparência nas
relações de consumo, por outro lado a prestação desses serviços vem
gerando inúmeros problemas e grande insatisfação. A despeito de
estarem prestando um serviço democrático, confortável e
esclarecedor ao cidadão, muitas empresas se utilizam desse serviço
para dificultar o cancelamento ou a suspensão de um serviço que, às
vezes, sequer foi solicitado pelo consumidor. É inegável que a
contratação pela via telefônica, embora confortável para as partes
envolvidas, gera uma espécie de despersonalização do fornecedor,
deixando o consumidor em posição extremamente vulnerável. Surge
daí a necessidade de que o direito venha a regular essa prática na
busca do equilíbrio nas relações de consumo.

No que concerne aos aspectos constitucionais, os quais compete a
esta Comissão analisar, não vislumbramos óbice jurídico quanto à
iniciativa parlamentar para iniciar o processo legislativo, uma vez que
o art. 66 da Constituição do Estado não impõe nenhuma restrição
quanto a esse aspecto. A proposição cuida de instituir norma de
proteção ao consumidor, matéria de competência concorrente da
União e dos Estados, nos termos do art. 24, inciso VIII, da
Constituição Federal. Assim, compete à União estabelecer normas
gerais, e aos Estados suplementá-las. Nos termos do dispositivo
constitucional, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados
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exercerão a competência legislativa plena, para atender às suas
peculiaridades.

No âmbito nacional, a norma geral que regula as relações de
consumo é a Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, o denominado Código
de Proteção e Defesa do Consumidor. Esta norma constitui um marco
jurídico na proteção do consumidor o qual conferiu densidade à norma
insculpida no inciso XXXII do art. 5º da Constituição da República, que
atribui ao Estado o dever de promover, na forma da lei, a defesa do
consumidor. O referido Código consagra, em seu art. 6º, o direito à
informação como um dos pilares da relação de consumo. Nos termos
do referido artigo é direito básico do consumidor a informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com
especificação correta de quantidade, características, composição,
qualidade e preço, bem como sobre os riscos que representam. O art.
8° da mesma lei determina que os produtos e serviço s colocados no
mercado de consumo não acarretarão risco à saúde ou à segurança
do consumidor, exceto os considerados normais e previsíveis em
decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores,
em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e
adequadas. O art. 31 diz que a oferta e a apresentação de produtos
ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas,
ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características,
qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de
validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que
apresentam à saúde e à segurança do consumidor.

No âmbito federal, não existe lei que discipline especificamente os
serviços de atendimento ao consumidor. Existe, sim, o Decreto
Federal nº 6.523, editado em 31/7/2008, que regulamenta a Lei nº
8.078, fixando normas gerais sobre o SAC. Todavia, o art. 1º do
referido decreto restringe sua aplicação aos fornecedores de serviços
regulados pelo poder público federal. A proposição em comento,
inspirada nesse decreto, busca uma regulamentação estadual da
matéria. Como já explicitado no início do parecer, a matéria nos
parece bastante oportuna e coaduna-se com as orientações
constitucionais.

No que toca à abrangência pretendida pela proposição,
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encontramos vícios de natureza jurídico-constitucional. O parágrafo
único do art. 1º do projeto estabelece que suas disposições aplicam-
se às empresas de telefonia fixa, telefonia móvel, internet, tevê a
cabo, cartões de crédito e aos bancos comerciais. Impõe-se registrar
que os serviços de telecomunicação e de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, nos termos do art. 21, incisos XI e XII, da
Constituição Federal, são prestados diretamente ou concedidos pela
União. Entendemos, assim, que os serviços de tevê a cabo, telefonia
fixa, móvel e internet não podem ser regulados por norma estadual.
Um dos aspectos envolvidos na relação contratual entre o poder
concedende e o concessionário do serviço público e protegidos pela
Carta Federal é a participação dos usuários na administração púbica,
na qual se incluem as reclamações relativas à prestação e à qualidade
dos serviços públicos em geral. Sob esta ótica, compete à União a
regulamentação e a fiscalização dos serviços prestados pelas
empresas concessionárias. O Supremo Tribunal Federal já firmou o
entendimento de que lei estadual não pode interferir nas relações
contratuais entre o poder concedente e o concessionário do serviço
público. (Adin-MC 2299-RS, julgamento em 28/3/2001.)

Ademais, como o decreto federal já cuidou de estabelecer normas a
serem seguidas pelas empresas na prestação dos serviços de
atendimento por telefone regulados pela União, não resta dúvida de
que para os serviços arrolados anteriormente, não se admite
regulação estadual. Ainda que se advogue a tese de que esta
regulamentação é frágil, uma vez que foi expedida por meio de
decreto, reafirmamos que a competência para tanto é do poder
concedente, pela via legal, contratual ou regulamentar.

Mostra-se, assim, necessária a delimitação das empresas
fornecedoras de produtos ou serviços que estarão submetidas às
normas estaduais referentes ao SAC, pois, não se pode pretender que
uma norma estadual se aplique a empresas que não tenham sede no
Estado. Não se pode deixar de observar que a prestação dos serviços
de atendimento por telefone merece uma certa uniformização em
âmbito nacional, para facilitar a aplicação da norma. Se cada Estado
da Federação editar uma norma específica e diferente sobre tal
serviço, impor-se-á uma grande dificuldade na sua prestação. Não se
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quer, com esse argumento, fulminar a competência estadual para
dispor sobre o tema, mas apenas afirmar que ela deve ser exercida da
forma mais cautelosa possível, para assegurar a sua efetividade e
permanência no mundo jurídico.

Quanto aos serviços de banco e de cartão de crédito entendemos
ser possível a sua sujeição aos preceitos de lei estadual, uma vez que
tais serviços não são regulados pela União. A propósito, faz-se
necessário observar que o conteúdo do projeto não se confunde com
a matéria atinente às atividades-fim das instituições financeiras, não
invadindo, dessa forma, a seara de competência da União, limitando-
se a impor regras tendentes a garantir o direito de informação do
consumidor. De fato, a proposição não dispõe sobre política de
crédito, câmbio, seguros e transferência de valores, matérias que, nos
termos do art. 22, VII, da Constituição da República, competem
privativamente à União. Também não invade a competência reservada
ao Congresso Nacional pelo art. 48, XIII, da Carta Magna, para dispor
sobre matéria financeira e funcionamento de instituições financeiras.

Ademais, não resta dúvida quanto à aplicabilidade das normas de
defesa do consumidor às atividades de natureza bancária, financeira,
de crédito e securitária, nos termos do § 2º do art. 3º da Lei no 8.078.

Deve-se enfatizar, por ser oportuno, que o Supremo Tribunal
Federal, em reiteradas decisões, tem reconhecido a legitimidade
constitucional de diplomas legislativos, até mesmo municipais, que
cuidam de estabelecer normas de proteção e segurança do
consumidor em estabelecimentos bancários.

Nota-se, ainda, equivocado o conceito traçado no art. 1º da
proposição para o serviço de atendimento ao consumidor,
considerado como aquele prestado exclusivamente por telefone. Ora,
o atendimento ao consumidor nem sempre se dá pela via telefônica,
sendo muito mais abrangente. Assim, propomos que tal dispositivo
seja aperfeiçoado, de forma que fique claro que a proposição visa a
regular somente os serviços de atendimento ao consumidor prestados
por telefone e por empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras
de serviço, inclusive as concessionárias de serviço público estadual,
com atividade no Estado.

Ressaltamos, ainda, a necessidade de retirar da proposição em
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estudo dispositivos que minudenciam em demasia a aplicabilidade da
norma. O texto legal deve primar pela generalidade e abstração,
buscando a fixação de regras básicas e perenes conquanto é próprio
do regulamento o detalhamento e necessário para garantir efetividade
à norma. Contudo, impõe-se destacar a dificuldade, em face da
peculiaridade do tema, de se distinguir, em alguns momentos, o que é
detalhamento excessivo, impróprio para o texto da lei, ou necessário.
Ressaltamos que determinados dispositivos do projeto, embora à
primeira vista possam parecer específicos por demais, justificam-se
sob pena de se retirar a eficácia pretendida pela norma. Como
exemplo, podemos citar o dispositivo que limita o tempo máximo dos
atendimentos ao consumidor.

Para adequar a proposição ao ordenamento jurídico bem como à
técnica legislativa, oferecemos as Emendas nºs 1 a 7, apresentadas
ao final deste parecer.

A Emenda nº 1 propõe nova redação ao “caput” e ao parágrafo único
do art. 1º da proposição, para especificar a abrangência e o objetivo
do SAC, pelas razões aduzidas neste parecer. Ressaltamos que, em
decorrência da nova redação proposta para o referido dispositivo,
julgamos desnecessária a especificação da sua aplicabilidade aos
serviços de banco e cartões de crédito, pois estes estão incluídos na
conceituação proposta.

As Emendas nºs 2 a 4 propõem a supressão ou o aperfeiçoamento
de dispositivos do projeto, que, como já dito, trazem detalhamento
impróprio para o texto legal ou podem ser unificados em um único
dispositivo .

A Emenda nº 5 propõe nova redação ao art. 11 da proposição, para
deixar claro o seu objetivo de assegurar um atendimento adequado ao
consumidor por parte do atendente do SAC, que deve possuir os
dados e as informações técnicas sobre o serviço. Da forma como está
redigido, o dispositivo pode ensejar o entendimento de que o projeto
está pretendendo disciplinar a profissão dos operadores de
telemarketing, matéria que foge à seara de competência estadual.

A Emenda nº 6 tem o único objetivo de aprimoramento quanto à
técnica legislativa.

Já a Emenda nº 7 altera a redação do art. 27 do projeto de lei, de
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modo que as penalidades de multa a serem aplicadas aos infratores
da lei sejam aplicadas nos termos do art. 56 do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor.

Ressaltamos, por ser oportuno, a necessidade de que as comissões
de mérito procedam a uma criteriosa análise da proposição em tela,
visando a adequá-la às reais necessidades do mercado,
especialmente no que se refere aos prazos para resolução das
demandas dos consumidores e de tempos máximos referentes aos
atendimentos.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.725/2008 com
as Emendas nos 1 a 7, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º – O Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC-, prestado

por telefone pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras
de serviços com atividade no Estado e por concessionárias de serviço
público estadual, rege-se pelo disposto nesta lei.

Parágrafo único – O SAC tem por objetivo garantir ao consumidor
acesso a informações e atendimento de reclamações, pedido de
cancelamento de contrato e suspensão ou cancelamento de
serviços.”.

EMENDA Nº 2
Dê-se ao art. 3º a seguinte redação e suprima-se o art. 2º:
“Art. 3º – O SAC, sempre que oferecer “menu” eletrônico, incluirá,

entre as primeiras alternativas, as opções de reclamações,
cancelamento de serviços e contato direto com o atendente.

§ 1º – 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 contato com o atendente,
quando esta opção for selecionada pelo consumidor, será de sessenta
segundos.”.



791

EMENDA Nº 3
Dê-se ao art. 4º a seguinte redação:
“Art. 4º – Será garantido o acesso das pessoas com deficiência

física, especialmente auditiva ou de fala, ao Serviço de Atendimento
ao Consumidor –SAC–, condicionada tal exigência à disponibilidade
de tecnologia no mercado nacional.”.

EMENDA Nº 4
Dê-se ao art. 8º a seguinte redação:
“ Art. 8º – Será garantido acesso único ao consumidor quando a

consulta se referir a mais de um serviço prestado pela mesma
empresa ou grupo empresarial.”.

EMENDA Nº 5
Dê-se ao “caput” do art. 11 a seguinte redação e suprima-se o art.

12:
“Art. 11 – O atendente do SAC deverá estar capacitado para prestar

todas as informações técnicas e procedimentais necessárias para
realizar atendimento adequado ao consumidor, em linguagem clara e
acessível.”.

EMENDA Nº 6
Substitua-se, no “caput” do art. 17, a expressão “registro numérico

(protocolo de atendimento)” pela expressão “número de protocolo de
atendimento” e, no § 2º do mesmo artigo, a expressão “registro
numérico” pela expressão “ número do protocolo”.”.

EMENDA NO 7
Dê-se ao art. 27 a seguinte redação:
“Art. 27 – As empresas que não cumprirem as normas estabelecidas

nesta lei ficarão sujeitas às penalidades previstas no art. 56 da Lei
Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Neider

Moreira - Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.795/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Leonardo Moreira, dispõe
sobre a emissão do recibo anual de quitação dos débitos relativos à
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prestação dos serviços públicos disponibilizados por meio de
concessionárias e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 9/10/2008, foi a proposta
distribuída a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, c/c o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, para receber parecer quanto
aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais.

Fundamentação
A proposição em análise beneficia o consumidor na medida em que

obriga as concessionárias dos serviços públicos responsáveis pelo
fornecimento de água, energia elétrica, telefone, televisão a cabo,
entre outros, a emitir, anualmente, recibo de quitação do pagamento
das parcelas mensais relativas à prestação do serviço.

Segundo o autor do projeto, a adoção da medida proposta evitaria a
manutenção, pelo consumidor, de um grande volume de recibos ou
comprovantes de pagamento das referidas contas de consumo.

É importante ressaltar que projetos de conteúdo similar tramitam no
Senado Federal (Projeto de Lei do Senado nº 170/2003) e na
Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Projeto de Lei nº
0072.6/2008).

Em que pese à relevância das medidas cogitadas, que vão ao
encontro dos interesses dos consumidores, entendemos que a
proposta depara com óbices de natureza constitucional e legal,
conforme veremos mais adiante.

A Constituição da República estabeleceu um regime de
competências para a exploração dos serviços públicos, distribuindo-as
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. São
serviços de titularidade da União, entre outros: radiodifusão sonora,
distribuição de energia elétrica, telecomunicação, transporte
ferroviário, navegação aérea. O Estado, por sua vez, é titular da
distribuição de gás canalizado, restando ao Município a prerrogativa
de explorar a distribuição de água potável e a coleta de esgotos.

O Congresso Nacional, por seu turno, editou inúmeras leis criando
as agências reguladoras, como é o caso da Anatel, Aneel, Anac, às
quais foram atribuídas competências para disciplinar a prestação dos
serviços públicos que, normalmente, são disponibilizados aos
consumidores por meio de concessionárias, conforme faculta o
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comando contido no art. 175 do Diploma Constitucional.
O Supremo Tribunal Federal - STF -, em obediência ao regime de

concessões estipulado pela Carta Federal e disciplinado pela Lei nº
8987, de 13/2/95, vem entendendo que compete privativamente ao
detentor dos direitos de exploração do serviço a prerrogativa de editar
normas relativas a sua prestação.

A edição de lei estadual sobre a matéria, conforme poderia ocorrer
no caso em análise, estaria a interferir nas obrigações das
concessionárias, estabelecidas por meio dos contratos de concessão
estipulados pelo poder concedente, violando o ato jurídico perfeito,
conforme orientam as decisões do STF.

Observe-se a manifestação da Ministra Carmen Lúcia sobre a
controvérsia, na condição de relatora da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 3.533-9:

“Reitero que a competência para atuar quanto aos direitos do
usuário decorrentes ou havidos em virtude da prestação dos serviços
públicos devem ser cuidados pelo ente titular de cada um deles no
que concerne à matéria objeto do contrato de concessão, em cujas
cláusulas são definidas as obrigações das partes”.

Em face desses fundamentos, a proposta que tramita na Assembléia
Legislativa de Santa Catarina recebeu parecer contrário da Comissão
de Constituição e Justiça e, ao reverso, o projeto que tramita no
Senado Federal foi aprovado pela Comissão de Legislação e
Cidadania após ser submetido ao crivo da Câmara Federal.

Não existe, pois, espaço para que esta Casa Legislativa disponha
sobre a matéria, em face da competência privativa da União para
disciplinar a prestação dos serviços para os quais detém a titularidade
e da prerrogativa do Município para reger a distribuição de água
potável e a coleta dos esgotos.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.795/2008.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Hely

Tarqüínio - Delvito Alves - Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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2.519/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.519/2008, de autoria do Deput ado Paulo
Guedes, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
Riacho Fundo de Tapera, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.519/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Riacho

Fundo de 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 de Riacho Fundo de Tapera, com sede no Município de
São Francisco.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Wander Borges, relator -

Agostinho Patrús Filho - Getúlio Neiva.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.585/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.585/2008, de autoria do Deput ado Domingos
Sávio, que dá a denominação de Doutor Tancredo de Almeida Neves
a próprio estadual destinado ao Ministério Público do Estado de Minas
Gerais, situado no Município de São João del-Rei, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.585/2008
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Dá denominação ao prédio do Ministério Público do Estado
localizado no Município de São João del-Rei.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Edifício Promotor de Just iça Doutor

Tancredo de Almeida Neves o prédio destinado ao Ministério Público
do Estado localizado na Rua de Acesso a Subestação da Cemig,
Bairro Centro, no Município de São João del-Rei.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Wander Borges, relator -

Agostinho Patrús Filho - Getúlio Neiva.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.733/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.733/2008, de autoria do Deput ado Mauri
Torres, que dispõe sobre a denominação do prédio destinado ao
Ministério Público do Estado no Município de Lavras, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.733/2008
Dá denominação ao prédio do Ministério Público do Estado

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

destinado ao Ministério Público do Estado situado na Avenida Ernesto
Matiolli, n° 960, Bairro Santa Efigênia, no Municíp io de Lavras.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Getúlio Neiva - Wander Borges.
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 29/10/2008, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Eros Biondini, notificando sua ausência do País no

período de 29/10/2008 a 8/11/2008. (- Ciente. Publique-se.)
Do Deputado Agostinho Patrús Filho, notificando o falecimento do

Sr. Sebastião de Almeida Prado Sampaio, ocorrido em São Paulo
(SP), em 19/10/2008. (- Ciente. Oficie-se.)
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Comissão de Meio Ambiente - 322 - 521

Comissão de Participação Popular  -  327 - 354 - 456 - 674

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial  - 25 - 89 - 315

- 327 - 331 - 336 - 518 - 588
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Comissão de Redação  - 15 - 16 - 36 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 -

119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 -

253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 323 - 363 - 449 - 450 - 451 -

452 - 547 - 548 - 587 - 608 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 765 - 794 -

795

Comissão de Saúde  -  185 - 206 - 319 - 519 - 601 - 606 - 691 - 692

Comissão de Segurança Pública - 20 - 34 - 89 - 516 - 524 - 528 -

550 - 563 - 592 - 597 - 692 - 761

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Pública s - 194 -

267 - 338 - 585

Comissão de Turismo - 12 - 35 - 324

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Soci al - 26 - 27 -

28 - 29 - 30 - 113 - 183 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 -

193 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 -

216 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 379 - 522 - 534 - 542 -

553 - 554 - 555 - 556

Comissão Especial  -  326 - 358 - 499 - 508 - 529 - 760
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Decisão da Presidência - 150 - 485 - 486

Palavras do Sr. Presidente -  8 - 182 - 352 - 401 - 424 - 485 - 486 -

583 - 718 - 751


