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Deputado Doutor Rinaldo           BSD
Deputado Durval Ângelo                    PT
Deputado Eros Biondini           BSD
Deputado Paulo Guedes              PT
Deputado Sebastião Costa                BSD



COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
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SUPLENTES
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Deputado Weliton Prado          PT



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
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EFETIVOS
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Deputado Vanderlei Jangrossi  PP
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Deputado Sebastião Helvécio    PDT
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SUPLENTES
Deputado André Quintão                   PT
Deputado Antônio Carlos Arantes                 BSD
Deputado Arlen Santiago                       BSD
Deputado Carlos Pimenta                    PDT
Deputado Célio Moreira  BSD
Deputado Ivair Nogueira                                PMDB
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COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

EFETIVOS
Deputado Almir Paraca                        PT
Deputado Fábio Avelar  BSD
Deputado Inácio Franco                                PV
Deputado Sávio Souza Cruz                   PMDB
Deputado Wander Borges                             BSD

SUPLENTES
Deputado Antônio Júlio                                  PMDB
Deputado Deiró Marra                                   BSD
Deputado Padre João                                    PT
Deputado Rômulo Veneroso                          PV
Deputado Ronaldo Magalhães                      BSD

COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

EFETIVOS
Deputado  André Quintão                              PT
Deputado Carlin Moura                                  PCdoB
Deputado Eros Biondini                                 BSD
Deputado Gustavo Valadares                        DEM
Deputado João Leite                                      BSD

SUPLENTES
Deputado Adalclever Lopes                           PMDB
Deputado Domingos Sávio                    BSD
Deputado Elmiro Nascimento                        DEM
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Deputado Padre João                                    PT
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Deputado Gil Pereira                                     PP
Deputado Gilberto Abramo                            PMDB

COMISSÃO DE REDAÇÃO

EFETIVOS
Deputado Agostinho Patrús Filho                PV
Deputado Gilberto Abramo                PMDB
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Deputado Lafayette de Andrada           BSD
Deputado Gil Pereira  PP

SUPLENTES
Deputado Ademir Lucas                  BSD
Deputado Antônio Júlio                PMDB
Deputado Dimas Fabiano                 PP
Deputado João Leite                                   BSD
Deputado Rômulo Veneroso              PV
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EFETIVOS
Deputado Carlos Mosconi      BSD
Deputado Carlos Pimenta                  PDT
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Deputado Hely Tarqüínio               PV
Deputado Ruy Muniz                  DEM

SUPLENTES
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Deputado Elmiro Nascimento  DEM
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Deputado Djalma Diniz                                  BSD
Deputado Gil Pereira                                     PP
Deputado Gustavo Valadares                        DEM
Deputado Juninho Araújo              BSD
Deputado Paulo Guedes                                PT

SUPLENTES
Deputado Chico Uejo                                 BSD
Deputado Elmiro Nascimento                        DEM
Deputado Inácio Franco                                 PV
Deputado Zezé Perrella                  BSD
Deputado Vanderlei Jangrossi  PP



COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
COOPERATIVISMO

EFETIVOS
Deputado Braulio Braz                   BSD
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Deputado Eros Biondini               BSD
Deputado Vanderlei Miranda                         PMDB
Deputado Célio Moreira                   BSD

SUPLENTES
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Deputado Luiz Humberto Carneiro                BSD
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 ÍNDICE CRONOLÓGICO

Data da
Reunião

Número Tipo Data da
Publicação

Página

5.12.2007 1ª Reunião Conjunta das
Comissões de

Administração Pública
e de Participação

Popular na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

15.11.2008 587

16.4.2008 1ª Reunião Conjunta das
Comissões de

Educação, Ciência,
Tecnologia e

Informática e de
Política Agropecuária
e Agroindustrial na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

28.11.2008 1441

6.5.2008 1ª Reunião Conjunta das
Comissões de Defesa
do Consumidor e do

Contribuinte e de
Segurança Pública na
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

15.11.2008 571

24.9.2008 1ª Reunião
Extraordinária da

Comissão Especial
para Emitir Parecer

sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei

Complementar nº 112

21.11.2008 859

8.10.2008 1ª Reunião Especial da
Comissão Especial

11.11.2008 331



para Emitir Parecer
sobre a Proposta de

Emenda à
Constituição nº

47/2008
8.10.2008 27ª Reunião Ordinária da

Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

18.11.2008 628

13.10.2008 3ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Participação Popular

na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

11.11.2008 331

14.10.2008 30ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Constituição e Justiça
na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

4.11.2008 32

15.10.2008 17ª Reunião Ordinária da
Comissão do
Trabalho, da

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

11.11.2008 333

15.10.2008 6ª Reunião Ordinária da
Comissão Especial

dos Aeroportos

14.11.2008 502

15.10.2008 9ª Reunião Conjunta das
Comissões de
Fiscalização
Financeira e

15.11.2008 572



Orçamentária e de
Membros das
Comissões

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

21.10.2008 31ª Reunião Ordinária da
Comissão de Política

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

Legislatura

4.11.2008 33

21.10.2008 26ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Transporte,

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

6.11.2008 178

22.10.2008 31ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

11.11.2008 334

22.10.2008 27ª Reunião Ordinária da
Comissão de

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

Legislatura

14.11.2008 503

23.10.2008 23ª Reunião Ordinária da
Comissão de Defesa

4.11.2008 34



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

Legislatura
28.10.2008 21ª Reunião Ordinária da

Comissão de
Segurança Pública na
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

6.11.2008 179

28.10.2008 8ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Saúde
na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

11.11.2008 335

28.10.2008 1ª Reunião Ordinária da
Comissão Especial

das Serras da Calçada
e da Moeda

11.11.2008 336

29.10.2008 72ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

4.11.2008 29

29.10.2008 6ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Política
Agropecuária e

Agroindustrial na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

6.11.2008 181

29.10.2008 12ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Administração Pública

na 2ª Sessão

6.11.2008 181



Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

29.10.2008 32ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos

Humanos na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

11.11.2008 337

29.10.2008 33ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio

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

11.11.2008 339

29.10.2008 28ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Educação, Ciência,
Tecnologia e

Informática na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

11.11.2008 340

29.10.2008 24ª Reunião Ordinária da
Comissão de Cultura

na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

11.11.2008 342

29.10.2008 27ª Reunião Ordinária da
Comissão de Redação

na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

15.11.2008 572

29.10.2008 9ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Constituição e Justiça

na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

15.11.2008 573



30.10.2008 93ª Reunião Ordinária da
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

4.11.2008 1

30.10.2008 24ª Reunião Ordinária da
Comissão de Defesa
do Consumidor e do
Contribuinte na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

18.11.2008 629

4.11.2008 94ª Reunião Ordinária da
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

6.11.2008 104

4.11.2008 22ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Segurança Pública na
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

11.11.2008 343

4.11.2008 32ª Reunião Ordinária da
Comissão de Política

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

Legislatura

14.11.2008 504

4.11.2008 31ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Constituição e Justiça
na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

15.11.2008 575

4.11.2008 2ª Reunião Ordinária da
Comissão Especial

das Serras da Calçada
e da Moeda

15.11.2008 577

4.11.2008 30ª Reunião Ordinária da 21.11.2008 860



Comissão de
Administração Pública

na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

4.11.2008 52ª Reunião Especial da
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada à

Realização do
Seminário “Região

Sudeste” da Comissão
Mista de Planos

Orçamentos Públicos
e Fiscalização do

Congresso Nacional -
Proposta

Orçamentária da
União Para 2009

22.11.2008 1041

4.11.2008 27ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Transporte,

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

22.11.2008 1165

5.11.2008 95ª Reunião Ordinária da
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

7.11.2008 227

5.11.2008 73ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

11.11.2008 318

5.11.2008 1ª Reunião Especial da
Comissão Especial
para Emitir Parecer

11.11.2008 344



sobre o Veto Total à
Proposição de Lei nº

18.682
5.11.2008 29ª Reunião Ordinária da

Comissão de
Educação, Ciência,

Tecnologia e
Informática na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

14.11.2008 505

5.11.2008 33ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos

Humanos na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

15.11.2008 578

5.11.2008 24ª Reunião Ordinária da
Comissão de Saúde

na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

15.11.2008 581

5.11.2008 32ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

15.11.2008 582

5.11.2008 34ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio

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

15.11.2008 583

5.11.2008 1ª Reunião
Extraordinária da

Comissão Especial

18.11.2008 631



para Emitir Parecer
sobre o Veto Total à
Proposição de Lei nº

18.682
5.11.2008 25ª Reunião Ordinária da

Comissão de Cultura
na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

18.11.2008 631

5.11.2008 53ª Reunião Especial da
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -

Destinada à Audiência
Pública da Revisão do

Plano Plurianual de
Ação Governamental -

PPAG - 2008-2011

22.11.2008 1083

5.11.2008 18ª Reunião Ordinária da
Comissão do
Trabalho, da

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

22.11.2008 1167

6.11.2008 96ª Reunião Ordinária da
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

8.11.2008 272

6.11.2008 25ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Participação Popular
na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

15.11.2008 585

6.11.2008 21ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Segurança Pública na

18.11.2008 632



2ª Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
7.11.2008 54ª Reunião Especial da

2ª Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura -
Destinada à

Realização da
Audiência Pública
Revisão do Plano

Plurianual da Ação
Governamental -

PPAG -  2008-2011
para o Exercício de

2009

22.11.2008 1132

10.11.2008 55ª Reunião Especial da
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Comemorar os 20
Anos de Fundação do

Tauá Hotel
Convention

14.11.2008 487

11.11.2008 97ª Reunião Ordinária da
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

13.11.2008 348

11.11.2008 74ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

18.11.2008 602

11.11.2008 32ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Constituição e Justiça
na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária

21.11.2008 861



da 16ª Legislatura
11.11.2008 23ª Reunião Ordinária da

Comissão de
Segurança Pública na
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

21.11.2008 862

11.11.2008 33ª Reunião Ordinária da
Comissão de Política

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

Legislatura

21.11.2008 864

11.11.2008 3ª Reunião Ordinária da
Comissão Especial

das Serras da Calçada
e da Moeda

22.11.2008 1168

12.11.2008 98ª Reunião Ordinária da
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

14.11.2008 444

12.11.2008 75ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

18.11.2008 621

12.11.2008 7ª Reunião Ordinária da
Comissão Especial

dos Aeroportos

18.11.2008 634

12.11.2008 1ª Reunião Especial da
Comissão Especial
para Emitir Parecer

sobre a Indicação de
Membro do Conselho
Estadual de Educação

21.11.2008 865

12.11.2008 33ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Fiscalização

21.11.2008 866



Financeira e
Orçamentária na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
12.11.2008 35ª Reunião Ordinária da

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

21.11.2008 867

12.11.2008 28ª Reunião Ordinária da
Comissão de Redação

na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

21.11.2008 868

12.11.2008 28ª Reunião Ordinária da
Comissão de

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

Legislatura

21.11.2008 869

12.11.2008 4ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Participação Popular

na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

22.11.2008 1169

12.11.2008 26ª Reunião Ordinária da
Comissão de Cultura

na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

22.11.2008 1171
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 4 DE NOVEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/10/2008
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nº
2.857/2008 - Requerimentos nºs 2.971 a 2.993/2008 - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Meio Ambiente e de Educação e
dos Deputados Elmiro Nascimento (3) e Dimas Fabiano - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Carlin Moura, Paulo Guedes,
Sargento Rodrigues, Almir Paraca e Carlos Mosconi - 2ª Parte (Ordem
do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Encerramento - Ordem do
Dia.

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

- Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos
Mosconi - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Maria
Lúcia Mendonça - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes -
Pinduca Ferreira - Ronaldo Magalhães - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Jangrossi - Walter Tosta - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h14min, a lista

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

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

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

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

OFÍCIOS
Do Sr. Célio César Paduani, Corregedor-Geral de Justiça,

comunicando a impossibilidade de comparecer a reunião no dia
29/10/2008, a convite da Comissão de Fiscalização Financeira, e
indicando dois representantes. (- À Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Simão Cirineu Dias, Secretário de Fazenda, prestando
informações relativas ao Projeto de Lei nº 2.680/2008, em atenção a
pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº
2.680/2008.)

Do Sr. Abrão Calil Filho, Prefeito de Guaxupé, declarando seu apoio
à emenda apresentada pelo Deputado Fábio Avelar ao Projeto de Lei
nº 637/2007. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 637/2007.)

Do Sr. Evandro Castanheira Lacerda, Presidente da Câmara
Municipal de Lavras, cumprimentando este Legislativo pela
homenagem à Universidade Federal de Lavras no transcurso de seu
centenário.

Do Sr. Bruno Eduardo da Nóbrega Tavares, Gestor Governamental
da Ouvidoria Ambiental, prestando informações relativas ao
Requerimento nº 1.457/2007, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Marco Aurélio Ferenzini, Juiz Auxiliar da Corregedoria e
Diretor do Foro da Capital, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 1.827/2008, da Comissão de Direitos  Humanos.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.725/2008, da
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Comissão de Participação Popular.
Da Sra. Shirley Fenzi Bertão, Promotora de Justiça de Defesa do

Meio Ambiente, comunicando a impossibilidade de seu
comparecimento à audiência pública da Comissão de Meio Ambiente,
a ser realizada nesta Casa, em 19/11/2008. (- À Comissão de Meio
Ambiente.)

Do Sr. Clever Alves Machado, Coordenador da União de Negros
pela Igualdade, solicitando a aprovação do Projeto de Lei nº
2.177/2008. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.177/2008.)

Do Sr. Robinson Correa Gontijo, Diretor Regional do Sesc-MG,
prestando informações relativas ao convite encaminhado pelo Ofício
nº 2.155/2008/SGM.

Do Sr. Rodrigo S. Neves, da Defensoria Pública do Estado,
convidando para o seminário sobre Combate à Violência e aos Maus
Tratos contra a Pessoa Idosa, a ser realizado em 28/11/2008, por
essa Defensoria Pública em parceria com a Secretaria Especial dos
Direitos Humanos da Presidência da República.

Do Sr. Paulo Roberto Messias Strack, responsável pela Central de
Convênios da Embratur, informando a celebração do segundo termo
aditivo ao convênio que tem por objeto a execução das ações
previstas no Plano Aquarela- Marketing Turístico Internacional do
Brasil, para este Estado. (- À Comissão de Fiscalização Financeira,
para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso
XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Luiz Claudio Monteiro Morgado, Coordenador-Geral de
Finanças, Convênio e Contabilidade, encaminhando, em cumprimento
a determinação legal, cópia do Termo de Rescisão do Convênio nº
082/2007, bem como a do respectivo extrato publicado no “Diário
Oficial da União”. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os
fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
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proposições:
PROJETO DE LEI Nº 2.857/2008

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento do
Bairro Fernão Dias - Codefer -, com sede no Município de
Esmeraldas.

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

Desenvolvimento do Bairro Fernão Dias - Codefer -, com sede no
Município de Esmeraldas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de outubro de 2008.
João Leite
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento do Bairro Fernão Dias

- Codefer -, com sede no Município de Esmeraldas, é uma sociedade
civil sem fins lucrativos, fundada em 1987, que tem como objetivo a
prestação de assistência social à comunidade no combate à fome e à
pobreza, contribuindo para a melhoria das condições de vida dos
moradores do Bairro Fernão Dias, em Esmeraldas.

Assim sendo, acreditamos que o reconhecimento da entidade como
sendo de utilidade pública estadual fortalecerá o trabalho que vem
sendo realizado, trazendo melhorias para aquela comunidade, pelo
que conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste
projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
Nº 2.971/2008, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a comunidade de São João da
Ponte pelo transcurso do 65º aniversário de emancipação desse
Município.

Nº 2.972/2008, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Taiobeiras
pelo transcurso do 55º aniversário de emancipação desse Município.

Nº 2.973/2008, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Patis pelo
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transcurso do 13º aniversário de emancipação desse Município.
Nº 2.974/2008, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a comunidade de Olhos-
d`Água pelo transcurso do 13º aniversário de emancipação desse
Município.

Nº 2.975/2008, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Pai Pedro
pelo transcurso do 13º aniversário de emancipação desse Município.

Nº 2.976/2008, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Vargem
Grande do Rio Pardo pelo transcurso do 13º aniversário de
emancipação desse Município.

Nº 2.977/2008, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Mirabela
pelo transcurso do 46º aniversário de emancipação desse Município.

Nº 2.978/2008, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Joaquim
Felício pelo transcurso do 46º aniversário de emancipação desse
Município.

Nº 2.979/2008, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Miravânia
pelo transcurso do 13º aniversário de emancipação desse Município.

Nº 2.980/2008, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Lagoa dos
Patos pelo transcurso do 46º aniversário de emancipação desse
Município.

Nº 2.981/2008, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Catuti pelo
transcurso do 13º aniversário de emancipação desse Município.

Nº 2.982/2008, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Águas
Vermelhas pelo transcurso do 46º aniversário de emancipação desse
Município.

Nº 2.983/2008, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de São
Francisco pelo transcurso do 131º aniversário de emancipação desse
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Município.
Nº 2.984/2008, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a comunidade de Porteirinha
pelo transcurso do 70º aniversário de emancipação desse Município.
(- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.985/2008, do Deputado Hely Tarqüínio, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Corpo de Bombeiros Militar do
Estado pela eficiência das ações de salvamento do Sr. José Francisco
da Silva, acidentado quando trabalhava como cisterneiro. (- À
Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.986/2008, do Deputado Wander Borges, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Secretário de Saúde informações acerca das falhas
detectadas no sistema de armazenamento de sangue da Fundação
Pró-Saúde de Belo Horizonte. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 2.987/2008, do Deputado Braulio Braz, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Comandante-Geral da PMMG, ao Presidente do TRE-
MG e ao Procurador-Geral de Justiça do Estado providências com
vistas à investigação de fraude e abuso de poder econômico que
teriam ocorrido nas eleições deste ano em Simão Pereira. (- À
Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.988/2008, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Dr.
Carlos Albuquerque, de Montes Claros, pelo recebimento do Prêmio
Mérito Institucional, concedido pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, pelo Grupo Gerdau e pela
Fundação Roberto Marinho. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.989/2008, da Comissão de Educação, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Superintendente Regional de Ensino de Carangola
informações sobre denúncia de que os pais estariam se recusando a
matricular seus filhos na rede estadual de ensino de Tombos devido à
má qualidade do ensino nesse Município.

Nº 2.990/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Secretário de Defesa Social informações sobre
as providências tomadas para sanar as irregularidades verificadas por
essa Comissão em visita à cadeia pública de Patrocínio. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)
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Nº 2.991/2008, da Comissão de Transporte, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Diretor-Presidente da BHTRANS providências para a
implantação de semáforo no cruzamento das Ruas Rio de Janeiro e
Timbiras.

Nº 2.992/2008, da Comissão de Meio Ambiente, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Diretor-Geral do IEF providências para a
realização de inspeção de campo na linha de transmissão de energia
elétrica do Município de Vespasiano para apuração de possíveis
danos ambientais.

Nº 2.993/2008, da Comissão de Educação, em que pleiteia sejam
solicitadas à Secretária de Educação providências para regularizar a
situação funcional da Sra. Maria Cristina Fantini da Silva, que estaria
em desvio de função.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Meio Ambiente e de Educação e dos Deputados Elmiro
Nascimento (3) e Dimas Fabiano.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.
O Deputado Carlin Moura* - Exmo. Sr. Presidente, Srs. Deputados e

Sras. Deputadas, imprensa e público presentes, telespectadores da
TV Assembléia, encerrado o ciclo eleitoral neste país, faz-se
necessário fazermos a leitura do fechamento das urnas, considerando
o processo do segundo turno no Brasil.

O resultado demonstra certo equilíbrio de forças no processo
eleitoral. Um setor que compõe, com alguns setores da esquerda, a
base de sustentação do governo Lula apresentou desempenho muito
bom nessas eleições, com vitórias, ainda no primeiro turno, em
Capitais importantes do País. Prefeituras do PT e do PCdoB foram
conquistadas no primeiro turno. No segundo turno, percebemos
crescimento de setores mais do centro, em especial de forças políticas
ligadas ao PMDB.

Por fim, houve também uma certa sobrevida dos setores
oposicionistas, do setor mais conservador, em especial no que diz
respeito à eleição do Prefeito da maior Capital do País. Refiro-me a
Kassab, do partido DEM. A eleição de Kassab em São Paulo foi,
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talvez, fruto de uma cristianização das mais inusitadas que a política
brasileira viveu nos últimos tempos, porque a candidatura do PSDB, a
candidatura do ex-Governador Geraldo Alckmim, foi cristianizada, ou
seja, trocada, por baixo dos panos, pelo Governador de São Paulo,
que, na prática, apoiou a candidatura do democrata Gilberto Kassab.

Então, como percebemos, o resultado eleitoral mostra um equilíbrio
de forças: um setor mais à esquerda, bem pontuado; o centro, bem
posicionado; e o setor oposicionista, composto pelo PSDB, DEM e
PPS, que adquire uma sobrevida com a eleição do Prefeito Kassab.

A base de sustentação do Presidente Lula, em termos numéricos,
sai amplamente majoritária das eleições. A base aliada do governo
Lula, que reúne 16 partidos, vai governar 93.500.000 eleitores, o que
corresponde a 72,5% do eleitorado brasileiro. Já a Oposição,
capitaneada pelo PSDB, DEM e PPS, governará apenas 35.400.000
eleitores no País. Então são 95 milhões contra 35 milhões de
eleitores. A base aliada que compõe o governo Lula comandará 20
das 26 Capitais do País. Destacam-se as Prefeituras governadas pelo
PT, PSB, PDT e PCdoB, que compõem um segmento mais
esquerdista da base de sustentação do governo Lula.

Sr. Presidente, é interessante avaliarmos um fato, que talvez seja o
mais marcante dessa eleição. Pela primeira vez, após a
redemocratização do País, observamos que, durante as eleições
municipais, a figura do governo federal, do mandatário maior da
República, no caso o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, manteve
aprovação unânime. Durante esse período de disputa, nenhum partido
de esquerda ou mesmo mais conservador questionou ou se contrapôs
ao Presidente Lula. Para se ter uma idéia, nenhum oposicionista
chegou a atacar o governo Lula; ao contrário, todos eles preferiram
passar uma imagem de amizade com o Presidente. Foi o que
aconteceu, por exemplo, com o candidato do PSDB à Prefeitura de
São Luís, no Maranhão, que usou o “slogan”: “Sou Lula, voto Castelo”.
Estou fazendo referência ao candidato do PSDB, João Castelo, que,
no segundo turno, concorreu à Prefeitura do Maranhão com o
candidato Flávio Dino, do PCdoB. João Castelo saiu vitorioso, obteve
56% dos votos.

Essa unanimidade do Presidente Lula mereceu até um comentário
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do cientista político Emir Sader, segundo o qual, se a Oposição, no
caso o PSDB, considera que Lula foi derrotado, deveria tê-lo atacado
durante a campanha. Para ele, se fosse feita uma lista dos que
elogiaram o Presidente, incluindo-se o Prefeito de São Paulo, Kassab,
Lula seria o vencedor, por unanimidade, em todo o Brasil. Portanto o
Presidente Lula foi a grande referência, a unanimidade no processo
eleitoral de 2008.

Em Minas Gerais, especialmente, percebemos um resultado muito
positivo para a esquerda, que tem como referência o governo Lula,
seu conteúdo programático e seus programas de inclusão social.
Podemos citar vitórias expressivas, como a reeleição da Prefeita
petista de Contagem, Marília Campos, que venceu as eleições com
56% dos votos válidos. Trata-se da primeira Prefeita reeleita, ou seja,
esse é o primeiro caso de reeleição na cidade de Contagem.

Na verdade, a primeira Prefeita e o primeiro caso de reeleição na
cidade de Contagem. Após a criação da figura da reeleição,
Contagem nunca havia reeleito um Prefeito. A Prefeita Marília
Campos foi a primeira a se reeleger nesse importante colégio eleitoral.
Ela teve um trunfo importante porque conseguiu, no segundo turno,
aglutinar em torno de si toda a base aliada do governo Lula.

Houve uma vitória importante em Betim, com Maria do Carmo, outra
vitória importante em Governador Valadares, com nossa Líder, a
Deputada Elisa Costa. Tivemos a reeleição da Prefeita de Teófilo
Otôni, Maria José Haueisen, a eleição em Ipatinga de Chico
Ferramenta e, em Coronel Fabriciano, de Chico Simões, cidades
importantes que mostram o fortalecimento do núcleo mais à esquerda
aqui em Minas Gerais e no Brasil. Esse resultado é muito significativo
para o processo eleitoral.

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, quero chamar à atenção porque
o cenário político para 2010 terá obviamente implicações e
comunicação com o resultado eleitoral de 2008. Mas, Sr. Presidente,
no meu entendimento, o ponto central que definirá as eleições de
2010 passa pela visão programática, especialmente pela visão de
gestão pública e de economia do País, principalmente no momento da
crise que assola o mercado capitalista internacional.

Por que, Sr. Presidente? Esse é um debate interessante porque a
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crise dos Estados Unidos, da Europa e do Japão alguns setores
conservadores tentam trazer de forma automática para o Brasil, como
se nosso país já estivesse inserido automaticamente no cenário da
crise, mas esquecem-se de que o Brasil criou condições e
instrumentos para enfrentar tal crise. Essa visão da crise é que
definirá o cenário político para 2010. Chama-me a atenção
especialmente o que aconteceu em Belo Horizonte, onde se procurou
fazer uma aproximação do PT com o PSDB. Essa aproximação,
eleitoralmente, foi vitoriosa, mas ainda pairam no ar algumas questões
que precisam ser esclarecidas. Por exemplo, muito se questionou o
Governador do Estado e o Prefeito de Belo Horizonte sobre os gastos
públicos do governo Lula. Disseram que o Presidente Lula gasta muito
com o setor social, com a máquina pública e com os investimentos em
infra-estrutura. É essa visão de mundo que será decisiva. Por ironia
do destino, o que está em crise, em decadência é a visão liberalizante
do capitalismo internacional, pela qual o Estado deixou o mercado
livre e o mercado não conseguiu controlar a economia. O mercado
não deu conta do recado. A desregulamentação natural do mercado
tem jogado o mundo em uma crise profunda. O mercado internacional
está indo à bancarrota.

O Presidente Lula hoje tem cacife no mercado internacional porque
aqui o poder público, o poder de investimento do Estado cumpriu o
seu papel. Não é à toa que hoje o Brasil tem autoridade suficiente
para dizer que tem instrumentos como o Banco do Brasil e a CEF,
bancos públicos, que têm condições até de comprar ações de
empresas e bancos privados. Isso tem gerado um incômodo muito
grande naqueles defensores do mercado, do mercado como o
salvador da pátria. Mas o modelo deles entrou em bancarrota e ruiu.

O que interessa neste momento é o papel do poder público, do
ponto de vista da regulação da economia. E isso eles não aceitam,
disso a direita conservadora, os neoliberais têm pavor. Prova disso,
Sr. Presidente, é que ontem, na reunião do Copom, realizada para
definir a Taxa Selic, os setores conservadores mostraram mais uma
vez que estão na contramão da história, porque a taxa de juros
brasileira não se reduziu, foi mantida em 13,75% ao ano. O que
precisamos, para evitar que a crise chegue aqui, é aumentar o



11

consumo, é dar continuação aos investimentos, é não paralisar as
obras do PAC. Mas o Copom não teve coragem para fazer isso. Aliás,
foi na contramão do Banco Central americano, que reduziu a taxa de
juros no país no mesmo dia, de 1,5% para 1%; do Banco Central do
Mercado Comum Europeu, que também reduziu os juros; e do Banco
Central chinês, que também fez essa redução. Aqui, no Brasil, eles
têm medo de reduzir os juros porque sabem que nossa economia,
caso haja presença do Estado, valorização do crédito e continuação
das obras do PAC, enfim, se se continuar fazendo os investimentos de
que o Brasil precisa, incluindo-se a área social, a crise internacional
não chegará aqui, como tentam fazer acreditar aqueles que acreditam
que ela já chegou.

Na verdade, ficou demonstrado que o mercado não tem
competência para administrar crises, o mercado só procura
resguardar interesses particulares de alguns conglomerados
econômicos. E o poder público, o poder estatal, o poder da poupança
pública tem papel decisivo.

Portanto, Sr. Presidente, acho que as eleições no segundo turno
mostraram o fortalecimento da figura do Presidente lula, o crescimento
da esquerda. Tenho a convicção de que 2010 será definido pela
justeza da política econômica a ser implementada neste país, com a
presença do Estado, do investimento público, do controle do poder
público sobre o mercado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.
O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, público presente, mineiros que nos acompanham pela TV
Assembléia, estamos de volta a esta tribuna para, mais uma vez, fazer
coro com meus colegas que durante esta semana fizeram vários
pedidos de providência em relação à seca que atinge o Norte de
Minas e o Vale do Jequitinhonha.

Sr. Presidente, precisamos urgentemente fazer com que todas as
autoridades, tanto as municipais como as estaduais e federais, por
seus órgãos como o DNOCS, a Codevasf, a Ruralminas, a Copasa, os
órgãos ambientais, a Defesa Civil, façam uma reunião de emergência,
criem um comitê de combate aos efeitos da seca, para que essa ação
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conjunta resolva, ou pelo menos amenize, a difícil situação vivida pelo
povo norte-mineiro, castigado pela seca e pelo sol escaldante. A cada
dia inúmeros prejuízos são contabilizados na nossa região.

O nosso rebanho está morrendo, os rios secando, não existem mais
pastos nem comida para os animais, sem falar no abastecimento de
água, que já compromete várias dezenas de comunidades rurais da
nossa região.

É preciso voltar a cobrar da Cemig a ligação da energia dos poços
artesianos, o que tem sido falado por este Deputado há quase dois
anos. Esses poços já se encontram equipados faz quase quatro anos,
e até hoje as comunidades ainda continuam sem abastecimento de
água, isto é, dispondo apenas da água levada por caminhões-pipa.
Uma água que é pouca e que não dá para atender às necessidades
de diversas comunidades da nossa região. Portanto é necessário que
medidas urgentes sejam anunciadas e que recursos sejam
disponibilizados para que, em parceria com os Municípios, com as
associações comunitárias e o com os nossos sindicatos, possamos
fazer uma força-tarefa para amenizar o problema da seca no Norte de
Minas e no Vale do Jequitinhonha.

O governo federal anunciou a liberação de cerca de
R$8.000.000,00, por meio do DNOCS, para perfuração e equipação
de poços. Mas isso não é suficiente, precisamos de mais recursos.
Também precisamos tirar do papel a construção de barragens
importantes para o desenvolvimento do Norte de Minas. É justamente
aí que entra um assunto muito importante, um desafio para todos os
governos, que é vencer a burocracia instalada no serviço público, o
que é difícil.

Uma obra como a da Barragem de Berizal, iniciada há 10 anos, até
hoje não foi concluída por falta de licenciamento ambiental. Já se
fizeram dois ou três EIA-Rima e sempre aparece um problema. Da
mesma forma, a construção da Barragem de Congonhas, entre os
Municípios de Itacambira e Grão-Mogol, que é de fundamental
importância para resolver grande parte dos problemas de
abastecimento de água do Norte de Minas. Uma obra que irá garantir
o abastecimento de água da cidade de Montes Claros para os
próximos 100 anos e revitalizar o Verde Grande. Essa obra também
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precisa ser iniciada urgentemente, e para isso é necessário que os
órgãos de meio ambiente sejam mais ágeis no julgamento e na
concessão das licenças, para diminuir, um pouco, a burocracia que
pára o Estado e o País.

Todos os anos, temos de voltar a esta tribuna para pedir e
denunciar, mas o problema repete-se a cada ano, e, também a cada
ano que passa, o problema tem-se agravado mais. No ano passado,
tivemos perdas incalculáveis no Norte de Minas, com os efeitos da
seca, e a seca deste ano já está sendo praticamente comparada à do
ano passado. Se não chover nos próximos 15 dias, com certeza ela
terá um efeito ainda mais devastador que a do ano passado. Para a
nossa tristeza, as notícias e as medidas anunciadas pelo governo no
ano passado, tanto pelo governo federal quanto pelo governo do
Estado, leva-nos a ver que os recursos disponibilizados também
ficaram parados na burocracia. Por falar nisso, quanto aos recursos
liberados para os Municípios, pelo governo federal, da ordem de
R$10.000.000,00, poucos Municípios conseguiram liberá-los, isto é,
até hoje o recurso está à disposição da Caixa Econômica Federal. Já
veio uma outra seca, e os recursos ainda não chegaram ao seu
destino. O mesmo acontece com as medidas anunciadas pelo
governo do Estado em uma reunião ocorrida em dezembro do ano
passado. O Governador determinou que a Cemig fizesse
imediatamente a ligação dos poços artesianos, o que ainda não
aconteceu.

Então, precisamos fazer com que a burocracia seja diminuída. O
Estado não agüenta tanta burocracia no serviço público, tantos órgãos
reguladores, um não deixando o outro trabalhar. O pânico está
tomando conta dos órgãos públicos, os servidores ficam com medo de
fazer as suas ações. Os governos precisam encontrar uma solução
para diminuir a burocracia e fazer com que as medidas anunciadas
realmente cheguem aonde precisam, na comunidade, onde as
pessoas vivem, onde as pessoas estão passando sede. Não basta
anunciar os recursos, fazer propagandas e sair nas manchetes dos
jornais enquanto o cidadão comum, que vive em Itacarambi, Manga,
Chapada Gaúcha, São Francisco, Itacambira, Salinas, Pintópolis,
Urucuia, Ubaí, Icaraí de Minas, Varzelândia, São João das Missões e
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tantos outros Municípios, está castigado pela seca da nossa região.
Os recursos não chegam lá em baixo.

Precisamos, urgentemente, tirar do papel o projeto das barraginhas
anunciadas pelo governo do Estado, que autorizou a Rural Minas a
adquirir patrulhas mecanizadas. Recentemente, recebi uma
correspondência do Presidente da Rural Minas, Paulo Bregunci, que
diz que, assim que passasse o processo eleitoral, as máquinas
operariam, já que, em época de eleições, não poderiam. Essa é mais
uma burocracia, e esperamos que agora a Rural Minas possa iniciar a
construção das pequenas barragens no Norte de Minas. Se não
começar agora, quando chegar a chuva, a água vai embora e será
mais um ano de seca e sofrimento.

Precisamos ainda mais que os governos estadual e federal sejam
mais ousados em liberar recursos para que o DNOCS, a Codevasf, a
Rural Minas, a Copasa, o Exército e as Defesas Civis federal e
estadual se unifiquem em uma força-tarefa para solucionar esse
problema. Estamos cansados de denunciar da tribuna, de cobrar da
Cemig, da Copasa e dos governos federal e estadual medidas que
são anunciadas, mas que não chegam aonde devem. Fica aqui, mais
uma vez, o nosso pedido, a indignação do povo norte-mineiro, que, a
cada dia, sente-se mais desiludido quando ouve falar em projetos de
combate aos efeitos da seca. Precisamos, sim, unificar as forças e
fazer as obras estruturantes, que vão resolver os problemas.
Entretanto, para que isso aconteça, não basta haver boa-vontade do
Governador, do Presidente Lula ou dos parlamentares. É preciso
haver boa-vontade de todos os órgãos, principalmente os de meio
ambiente, caso contrário os recursos são liberados, mas não podem
ser utilizados. E o denuncismo, que tomou conta do Brasil, também é
um dos grandes culpados pela demora para que as coisas aconteçam.
Às vezes, o governo anuncia uma obra, libera os recursos, passam-se
dois ou quatro anos, e a obra não é iniciada por causa de uma
pequena pendência no TCU, na AGU, nos órgãos de meio ambiente,
no Ibama, no Igam.

São necessárias muitas licenças, e é preciso procurar tantos órgãos
que, quando resolvem fazer a obra, ela às vezes já perdeu o sentido.
É importante que os governos façam uma força-tarefa também para
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diminuir a burocracia que está paralisando o Estado.
Deixo aqui também, Sr. Presidente, um segundo pedido: que esta

Casa vote, ainda neste ano, o nosso projeto de lei do ICMS Solidário.
Está mais do que na hora de redistribuir o ICMS em Minas Gerais,
porque não podemos mais admitir que apenas uma cidade receba
mais ICMS que, juntas, mais de 300 cidades no Norte de Minas, Vale
do Jequitinhonha, Mucuri e Noroeste. A distribuição do ICMS em
Minas Gerais é um escândalo que privilegia poucos em detrimento
das dificuldades e da pobreza que imperam na maioria das regiões do
Estado. Redistribuí-lo de forma melhor é, portanto, uma questão de
justiça social e de humanidade.

Esse projeto ainda não resolverá o problema, mas vai amenizá-lo.
Na verdade, ele deveria ser ainda mais ousado, mas os 5% que serão
redistribuídos pelos novos critérios já vão ajudar muito as Prefeituras
do Norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha e das cidades mais
pobres do nosso Estado. Portanto fica o nosso apelo para que a Casa
consiga votar o projeto ainda neste ano, de forma que em janeiro do
próximo ano as nossas Prefeituras, especialmente as mais pobres do
Estado, possam receber um pouco mais de ICMS para investir no
desenvolvimento social e minimizar as dificuldades que enfrentam.
Um abraço a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembléia,
venho a esta tribuna nesta tarde de quinta-feira, 30/10/2008, para
enaltecer os valorosos Bombeiros Militares, que vêm fazendo um
brilhante trabalho em suas milhares de intervenções pelo Estado,
como fizeram agora, na cidade de Igarapé, na terça-feira, dia 28 de
outubro, quando o operário José Francisco da Silva, de 63 anos, ficou
no fundo de uma cisterna, preso a manilhas e a uma pedra enorme.
Queremos enaltecer o brilhante trabalho realizado pelo Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais. Participaram dessa operação, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, 35 Bombeiros Militares, e felizmente nós,
mineiros, podemos contar com essa honrosa instituição, cujos
integrantes empenham-se ao máximo para salvar vidas. Essa foi mais
uma, insisto, das brilhantes intervenções que o Corpo de Bombeiros
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vem fazendo. Parabéns a todos os Soldados, Cabos, Sargentos e
Oficiais que participaram dessa belíssima intervenção, enaltecida por
todos os veículos de comunicação, na mídia impressa, televisiva ou
radiofônica. Parabéns a todos os Bombeiros Militares de Minas Gerais
pela belíssima intervenção.

Por outro lado, Sr. Presidente, apesar de fazermos este registro
positivo, na tribuna desta Casa - os mineiros que acompanharam
aquele resgate ficaram felizes em saber que há Bombeiros dedicados
em Minas Gerais -, tenho aqui algumas comunicações enviadas ao
nosso gabinete, relativas a essa instituição, as quais nos deixam muito
preocupados. Nela há pessoas brilhantes, homens e mulheres
abnegados na sua árdua tarefa de salvar vidas, ora enfrentando
incêndios de grandes proporções, ora mergulhando em águas escuras
e sujas, outras vezes procurando pessoas perdidas em penhascos e
matas - são muitas intervenções brilhantes. Quero dizer também, Sr.
Presidente, que sabemos do empenho do Governador Aécio Neves
em relação à logística dos Bombeiros. Hoje não há problema nessa
parte, uma vez que há viaturas e equipamentos novos, que estão
atendendo a população, e todos podem constatar isso. Mas, enquanto
a parte logística está sendo muito bem cuidada, falta um outro ponto
que está deixando os Bombeiros desesperados: a questão do efetivo.

Sr. Presidente, lerei três pequenos trechos de cartas que recebemos
recentemente em nosso gabinete. “Sr. Deputado Sargento Rodrigues,
em primeiro lugar, quero parabenizá-lo por estar-nos representando,
de forma significativa, na Assembléia. O assunto que me levou a
contatá-lo é a questão do efetivo e a sobrecarga de trabalho. Hoje,
segundo informações extra-oficiais, estamos trabalhando duas vezes
mais que o normal, e os problemas de saúde estão assolando a tropa,
sem falar que ela está ficando velha. Eu, por exemplo, já estou com
sérios problemas na coluna de tanto pegar macas pesadas. O número
de ocorrências, pelo menos aqui em Teófilo Otôni, aumentou
significativamente. Muitas vezes trabalhamos quase sem agüentar,
para não sobrecarregar os outros colegas.”

Numa segunda carta, o militar diz o seguinte: “Sr. Deputado
Sargento Rodrigues, mais uma vez, venho pedir o seu precioso
empenho para a solução da falta de efetivo no Corpo de Bombeiros,
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pois a situação está crítica e não estamos agüentando mais tanta
pressão do Comando, que se diz solidário, mas não tem feito nada
para solucionar o problema. Aqui, em Teófilo Otôni, além desse
problema, estamos sendo obrigados a cumprir várias escalas
especiais na nossa folga e quatro chamadas gerais no mês”.

Sr. Presidente, ainda há mais uma comunicação, com o seguinte
trecho: “Sr. Deputado, mais uma vez, venho solicitar a sua força e voz
perante os nossos governantes, que se esqueceram da nossa querida
instituição, o Corpo de Bombeiros, que está à beira da extinção, uma
vez que a situação já chegou ao limite. Há tempos, estamos
reclamando da falta de efetivo, mas nada tem sido feito. Para piorar a
situação, abriram vários pelotões retirando Bombeiros Militares dos
demais. Como em tudo na vida existe ação e reação, não foi diferente
com os Bombeiros. Quem sofre a reação primeiro são os Bombeiros
Militares, que estão adoecendo física e psicologicamente. E ainda
mais patologias visíveis, como depressão, impotência, baixa
imunidade, síndrome do pânico, beirando já a loucura. É muito grave a
situação”.

Trouxe somente três, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas e público que assiste à reunião pela TV Assembléia,
apenas para ilustrar. Quero fazer algumas correções, porque sabemos
da preocupação do Cel. Gilvan Almeida Sá, atual Comandante-Geral
do Corpo de Bombeiros, que vem fazendo todas as gestões possíveis
junto ao governo do Estado, o que não posso deixar de ressaltar.
Contudo, Sr. Presidente, representando, como Presidente da
Comissão de Segurança Pública desta Casa, a Assembléia de Minas
no Conselho de Defesa Social, presidido pelo Vice-Governador
Antonio Augusto Anastasia, tive oportunidade de abordar o assunto
em uma das reuniões e dizer ao Vice-Governador que a situação é
extremamente caótica. Deu-se muita atenção à questão logística.
Insisto em dizer aqui que, nesse aspecto, o Governador está de
parabéns, pois resolveu o problema logístico. Sei que ele vem
conduzindo o Estado de forma brilhante, com muita competência.
Muitos problemas já foram solucionados por ele.

No dia 2 de julho, estive com o Governador. Nessa audiência, tive
oportunidade de expor a ele essa preocupação e essa situação
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gravíssima que ocorre com o efetivo do Corpo de Bombeiros, que está
trabalhando numa escala muito estressante, como aqui apresentado,
com problemas físicos, doenças psicológicas e sobrecarga de
trabalho.

Portanto, Sr. Governador, é necessário que V. Exa. chame o
Comando da instituição e o Vice-Governador, realize uma reunião e
delibere o mais rápido possível. E que, além disso, autorize o
Comando a contratar um efetivo maior, e não, apenas 400, 500
Bombeiros, pois isso não trará a solução. Pelo contrário, teremos um
trabalho enorme para elaborar todo o edital e realizar a fase de
concurso, até chegar efetivamente à contratação. Levará mais um ano
para formar os Soldados do Corpo de Bombeiros. Fazemos um apelo
ao Governador Aécio Neves para que abra, no mínimo, duas turmas
de mil Bombeiros Militares cada uma, em seqüência, entre o final de
2008 e o início de 2009, e, logo em seguida, uma outra turma de mais
mil Bombeiros Militares. Somente assim teremos, num horizonte diria,
de médio prazo, uma solução para essa grave crise pela qual está
passando o Corpo de Bombeiros em razão da deficiência de efetivo.

Quero aqui novamente fazer um apelo ao Vice-Governador Antonio
Anastasia e ao Governador Aécio Neves. Os Bombeiros estão
trabalhando de forma exaustiva e estressados, com a ocorrência de
várias doenças psicológicas em razão da sobrecarga de trabalho. Sr.
Governador, contamos, mais uma vez, com V. Exa. para solucionar
essa questão de maneira definitiva.

Sr. Presidente, o segundo e último assunto que trago a esta tribuna
é aquele tratado no pronunciamento do ilustre Deputado Braulio Braz,
que fez ontem, nesta tribuna, uma denúncia. Não foi bem da forma
como relatou o ilustre companheiro Deputado Braulio Braz a atuação
dos policiais militares na cidade de Simão Pereira.

Deputado Braulio Braz, quero dizer-lhe que, infelizmente, o Sr. Ênio
Lúcio Ferreira Costa, que disputou a eleição para Prefeito nessa
cidade, há muito tempo já vinha ameaçando praticar a famosa
ingerência política. Quando será que Prefeitos, Vereadores,
Deputados, Senadores, enfim, autoridades políticas pararão de pedir a
cabeça de policiais, de pedir sua remoção? Num Estado Democrático
de Direito, imperam a lei e o bom senso. A administração pública dos
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Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo deve ser norteada pela
legalidade, pela impessoalidade, pela moralidade, pela eficiência e
pela transparência. Esses são princípios dos quais não podemos abrir
mão, não importa em relação a quem, seja Secretário de Estado, seja
Desembargador, seja o Ministério Público, seja Deputado em pleno
exercício de mandato.

Infelizmente o Sr. Ênio Lúcio Ferreira Costa há muito tempo vinha
tentando transferir os policiais de Simão Pereira. Quero deixar claro
ao meu ilustre colega Deputado Braulio Braz que recebi as
informações necessárias. Os policiais na cidade de Simão Pereira
agiram por determinação do Ministério Público. Se assim não
fizessem, estariam também cometendo crime de prevaricação. Eles
cumpriram fielmente o que determina a lei. Infelizmente, esse moço,
Sr. Presidente, o Sr. Ênio Lúcio Ferreira da Costa, perdeu a eleição
para o seu adversário e se achou no direito de pedir a cabeça dos
policiais, de dizer que os policiais e o Comandante do Destacamento
têm de ser transferidos. É bom que o Sr. Ênio saiba que o
Comandante do Destacamento é uma pessoa cuja ficha na polícia é
impecável, e não há nada que desabone a sua conduta, e que todas
as providências tomadas por ele e pelos subordinados do
Destacamento da Polícia Militar foram devidamente acionadas pelo
Ministério Público Eleitoral, acompanhadas pelo Promotor de Justiça.
Portanto não há que falar em abuso. O Sr. Ênio Lúcio Ferreira Costa
queria praticar crime eleitoral previsto na Lei nº 9.504, de 1997, que
diz respeito à transporte irregular de eleitores para benefício eleitoral.
O Ministério Público, assistindo àquilo flagrantemente, determinou que
os policiais realizassem a prisão do Sr. Ênio, que o conduzissem à
delegacia e que registrassem a ocorrência. O Juiz o manteve preso
durante três dias. Querem colocar a prêmio a cabeça dos servidores
públicos abnegados, pessoas sérias, responsáveis, competentes e
que agiram na mais estrita legalidade. Não vamos admitir isso, pois a
administração pública é regida por princípios aos quais se deve
obedecer. Volto a insistir: talvez o Sr. Ênio Lúcio Ferreira da Costa
não tenha conhecimento de que o art. 37 da Constituição da
República não pede, e, sim, determina que deve haver legalidade,
impessoalidade, moralidade, eficiência nas suas ações. O candidato à
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Prefeito tem de obedecer a isso de imediato, caso contrário não será
um Prefeito respeitado na sua cidade. Portanto os policiais de Simão
Pereira agiram corretamente. Este Deputado, no fiel cumprimento da
sua missão, conversou com o Cel. Renato Vieira de Souza, Chefe do
Estado-Maior da Polícia Militar de Minas, para que não permita essa
ingerência política, em que pedem a transferência desses servidores,
que vêm desempenhando o seu papel. Parabéns aos policiais
militares de Simão Pereira! Enquanto eu estiver aqui, não deixaremos
que o candidato a Prefeito coloque as suas cabeças a prêmio numa
bandeja. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.
O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, público das galerias, público que nos acompanha pela TV
Assembléia. Estamos nesta tribuna para trazer um assunto abordado
aqui há algum tempo. Trata-se de uma ONG criada em Belo
Horizonte, em 1991. Essa organização nasceu do movimento de
meninos e meninas de rua e, há muitos e muitos anos, faz um
trabalho de excelência relacionado à criação e à formulação do
Estatuto da Criança e do Adolescente e a todas as lutas associadas a
essa bandeira em Minas Gerais. Estou falando, Sr. Presidente, sobre
a ONG Circo de Todo o Mundo. Quando aqui viemos para tratar desse
assunto pela primeira vez, fizemos referência a dois colegas,
Deputados João Leite e André Quintão. Na ocasião, pedimos aos
órgãos competentes do governo do Estado auxílio no
encaminhamento de uma solução. O desfecho que obtivemos nesta
semana foi outro, distinto do desejado e apresentado na ocasião como
encaminhamento ideal: uma negociação efetiva. Negociação
pressupõe que as partes interessadas possam assentar-se, que haja
respeito entre elas, em busca de uma solução que preserve os
interesses em questão, tanto da ONG Circo de Todo Mundo quanto do
governo do Estado, que são legítimos, importantes e afins. Acredito
que acabaremos acertando, pois o encaminhamento é para preservar
os interesses e até mesmo que eles possam associar-se e auto-
reforçarem.

À época - e hoje novamente o fazemos - citamos os Deputados João
Leite e André Quintão. Citei o Deputado João Leite porque, há 10
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anos, quando o Circo de Todo Mundo firmou convênio com o governo
do Estado para ocupar as instalações da antiga Febem de Belo
Horizonte, ele era o Secretário que cuidava dessas questões, estava à
frente da Sedese. Com sua sensibilidade e postura comprometida
com os direitos humanos, a criança e o adolescente, a infância e a
juventude, o Deputado João Leite auxiliou essa questão, dando nobre
destinação àquelas instalações que foram, durante muitos anos,
questionadas pela qualificação, por ser a Febem em Belo Horizonte.

Citei também o Deputado André Quintão, companheiro da Bancada
do PT, o qual, ao longo dos anos, vem se notabilizando também pela
preocupação, pelo trabalho incansável pela causa das crianças e dos
adolescentes, especialmente em Belo Horizonte, mas extensivo a
Minas Gerais e ao Brasil.

Na segunda feira, como o processo de negociação vem se
arrastando por meses, houve a intervenção do governo do Estado na
área de posse do Circo de Todo Mundo. O objetivo é reaver a posse
dessa área, para implantar um novo programa relacionado com um
dos eixos estruturadores do governo do Estado, voltado para a
infância e a juventude. Trata-se do projeto estruturador Plug in Minas -
Centro Jovem de Artes, Esportes e Cultura Digital.

A proposta, que apoiamos e entendemos necessária, é
absolutamente louvável. Vamos continuar acompanhando e torcendo
para que os objetivos, os resultados idealizados, possam ser
efetivamente alcançados. De fato, o que lamentamos é a maneira
como é feita a intervenção, a condução do processo.

Primeiro, porque, mesmo que se tratasse de qualquer entidade não
governamental que trabalhasse com crianças e adolescentes e
estivesse apresentando bons resultados, já mereceria um cuidado e
uma atenção especial. Porém, estamos falando de uma entidade que
atua, só nesse espaço, há 10 anos. Trata-se de uma entidade
premiada, com reconhecimento além das fronteiras de Minas Gerais,
com reconhecimento nacional e internacional, de uma entidade que
tem convênios com organizações de várias partes do mundo civilizado
que apóiam entidades financiadoras e entidades que auxiliam a
implantação e a condução de programas voltados para a promoção da
criança e do adolescente, da infância e da juventude. Trata-se de uma



22

entidade que vem apresentando resultados com indicadores e vem
colaborando na formulação de políticas públicas reconhecidas por
todos os que militam nessa área.

Portanto, estamos aqui para fazer esse registro, para lamentar a
forma como o governo do Estado conduz o processo. Mas
gostaríamos de lamentar principalmente que o desfecho de toda essa
ação se tenha dado imediatamente um dia após o final do segundo
turno das eleições em Belo Horizonte. Essa não é a maneira correta
de conduzir uma relação com uma entidade séria do terceiro setor.
Então, queremos trazer à discussão essa relação maior entre o
governo do Estado, o poder público e as organizações, assim como as
iniciativas que nascem da sociedade e as estruturadas em torno do
terceiro setor.

Acreditamos que o marco regulatório dessa relação entre o terceiro
setor e o Estado merece a dedicação desta Casa. Precisamos voltar a
essa temática. Recentemente, parte significativa dessa discussão,
dessas relações, principalmente com as Organizações Sociais de
Interesse Público - Oscips -, foi objeto de trabalho nesta Casa; mas
ainda há uma série de outras questões a serem tratadas e abordadas,
para definirmos com mais clareza e precisão esse marco regulatório
do terceiro setor no Estado e também para que possamos avançar
para inibir de forma definitiva truculências e agressões, como o que
aconteceu com a ONG Circo de Todo Mundo nesta semana, em Belo
Horizonte. Depois da tensão criada após o despejo, a desmobilização
completa das atividades, a derrubada de instalações onde
funcionavam plenamente as atividades da organização, depois de
desmontada a lona do circo, enfim, de haver criado toda essa
dificuldade, o processo encaminhou-se para uma solução que, se não
a mais adequada, a desejada ou a ideal, permitirá que o Circo de
Todo Mundo continue as suas atividades de forma precária. Isso
ocorreu principalmente pela atuação dos Deputados João Leite e
André Quintão junto aos órgãos do governo do Estado, do Ministério
Público. Mesmo assim, exigindo um esforço muito grande até aqui,
porque a responsabilidade de adequar as outras instalações no
mesmo espaço, reduzido e limitado, ficará a cargo do Circo de Todo
Mundo.
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Mas é preciso que, a partir desse episódio, dessa situação, voltemos
efetivamente nossos olhos e as discussões para o terceiro setor e o
Estado, uma vez que os vazios deixados pelo poder público, seja em
âmbito municipal, seja em âmbito estadual ou federal, continuam - e
vão continuar, isso é saudável - sendo ocupados pelas iniciativas da
sociedade, principalmente por aquelas organizações que se
estruturam e desenvolvem uma ação com maestria e que auxiliam
firmemente na elaboração, na proposição e na provocação do poder
público para implementar políticas públicas em sintonia com as
necessidades dos segmentos mais diversos, como esse, em
particular, da criança e do adolescente em Minas Gerais.

Gostaríamos, então, de nos dirigir aos coordenadores, aos
trabalhadores da ONG, aos beneficiários, crianças e adolescentes da
organização, solidarizando-nos com todos e, em particular, com Maria
Neide Teixeira, fundadora e coordenadora da ONG, militante de
primeira grandeza das causas da criança e do adolescente no nosso
Estado.

Aproveitando, Sr. Presidente, gostaríamos de trazer aqui, mais uma
vez, um assunto correlato. Temos insistido, desta tribuna, na
necessidade de adequação, ao tratar da Fundação Caio Martins,
fundação do governo do Estado. Tenho visitado suas instalações e
procurado conhecer o trabalho feito em cada uma das seis unidades,
salvo engano, situadas na bacia do Rio São Francisco, que, partindo
de Esmeraldas, chega à fronteira com a Bahia, atendendo a um
público como esse de que estamos tratando aqui: jovens e crianças,
na grande maioria, desamparadas, desvalidas, que precisam de
acolhimento e proteção. A Fundação Caio Martins vem fazendo esse
trabalho com muita dedicação, apesar das imensas dificuldades
estruturais. Não dá para admitir que o governo do Estado, com
inúmeros programas, com várias e várias ações que desenvolve em
todo o território de Minas Gerais, não consiga perceber a oportunidade
de associar programas, ações e projetos em curso em várias
secretarias de Estado para uma fundação que é do próprio Estado.

Sr. Presidente, apresentamos requerimento para realização de
audiência pública para fazer essa discussão e gostaríamos de solicitar
que isso fosse agilizado. Pretendemos convidar todos os Diretores
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das unidades da Caio Martins, nosso Secretário Gustavo Correa, o
Ministério Público e demais interessados nessa discussão.
Entendemos que, na mesma medida em que o governo do Estado
lança um programa ousado que certamente vai dar bons resultados,
como o Plug In Minas, voltado para promover a juventude do Estado,
é preciso perceber que já existem programas antigos. A Fundação
Caio Martins tem mais de 60 anos e está pedindo socorro. Portanto,
queremos promover essa audiência pública e ajudar na construção de
uma solução, até de atuação metodológica da Fundação Caio Martins
para garantir promoção e proteção efetiva àqueles que, por não terem
alternativa, acabam sendo dirigidos a essa fundação do governo do
Estado.

Agradecemos a atenção de todos, a paciência do Sr. Presidente e
aguardamos encaminhamento para essas questões. Muito obrigado.

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

parlamentares, telespectadores da TV Assembléia, venho à tribuna
para comentar a respeito de um seminário de que participei ontem, em
Brasília, organizado pela Associação Nacional de Auditores Fiscais -
Anfip - para comemorar os 20 anos da Constituição. Trata-se de um
evento muito importante. Antes, porém, Sr. Presidente, gostaria de
fazer um comentário a respeito de notícia que li no jornal “Hoje em
Dia” concernente a Prefeitos derrotados que suspenderam alguns
serviços públicos em suas cidades, principalmente os de saúde.

É uma notícia estarrecedora. A matéria mostra que Prefeitos
derrotados de algumas cidades de Minas Gerais resolveram retaliar a
população suspendendo serviços públicos como os de saúde,
transporte para hospitais para se fazer hemodiálise, tratamento de
câncer em outras cidades; suspenderam, aliás, a entrega de
medicamentos. Isso é um absurdo. Como Prefeitos têm coragem de
tomar uma atitude como essa, retaliando a população das suas
cidades? Isso é odioso, inaceitável. Citarei aliás Paraisópolis, na
minha região do Sul de Minas. Participei dessa campanha em que
saiu vitorioso o Sr. Sérgio Bizarria, grande figura da cidade, numa
eleição espetacular, obtendo 62% dos votos. Agora o atual Prefeito
retalia a população. Para manifestar a sua falta de espírito
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democrático, resolveu suspender um serviço público dessa
importância. Felizmente, o Tribunal de Justiça já tomou uma atitude e
determinou que os serviços fossem restituídos na mesma hora, em
benefício da população. Mas manifesto aqui a minha indignação em
relação a uma atitude dessa baixeza, desse nível, prejudicando de
forma inaceitável, muito grave, o povo dessa cidade.

O que me traz a esta tribuna hoje é o desejo de comentar o
importante seminário do qual participei ontem, no Senado Federal,
realizado pela Anfip. A Sra. Assunta Bergamasco resolveu fazer uma
comemoração dos 20 anos da Constituição e dos benefícios, segundo
a Anfip, que a Constituição trouxe ao País, especialmente na área da
seguridade social. Achei muito interessante. Foi um evento bastante
concorrido, com personalidades importantes da vida pública do País,
que participaram ativamente da elaboração da Carta Magna.
Estiveram lá prestando o seu depoimento.

O que achei interessante e que, de certa maneira, é uma questão
inusitada é que esse conceito de seguridade social é pouco utilizado
no País. Não se trata de conceito novo, mas no Brasil não é tão
discutido e levado a efeito numa maior dimensão. De certa maneira,
tentou-se inserir na Carta Magna o conceito de uma forma concreta e
bastante consistente. Houve uma evolução na Constituinte a esse
respeito, aliás participei ativamente desse trabalho, pois até a saúde
estava inserida no conceito da seguridade social. Tudo ficou apenas
na discussão e no conceito consagrado na Carta Magna. No entanto,
na realidade, o Brasil não pratica esse tipo de política plenamente. É
uma pena, pois alguns países mais avançados que o nosso, até em
condições econômicas inferiores, têm condição social mais avançada
que a nossa, em razão exatamente da adoção de políticas sociais
dessa magnitude. Isso foi muito discutido em Brasília ontem. Achei
muito interessante.

A Anfip defende, de forma muito destemida, esse conceito,
valorizando, aliás, o Orçamento que se faz no Brasil. Nesse caso, o
Orçamento é voltado para a seguridade social. A instituição defende
com unhas e dentes que não se retorne à situação anterior. Algumas
iniciativas em Brasília defendem que se regrida à situação anterior,
retirando-se do Orçamento a seguridade social.
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Estava ali, Sr. Presidente, o relator da Constituinte, o ex-Senador -
na época, Deputado Federal -, Bernardo Cabral, que fez um histórico
muito interessante, detalhado e até saudoso de como os trabalhos da
Constituinte foram elaborados. Estavam presentes também outros
constituintes, como o Senador à época, hoje Deputado Federal, Mauro
Benevides, Vice-Presidente da Constituinte. O então Presidente da
Constituinte, Ulisses Guimarães, foi homenageado, com inteira e
absoluta justiça. Realmente ele foi uma enorme liderança política e
moral inquestionável, pois soube conduzir, com muita maestria e
sabedoria, os trabalhos da Constituição. Da mesma forma, à época,
agiram outras lideranças políticas importantes do País, como o líder
do PMDB - partido majoritário na Constituinte -, Senador Mário Covas,
que também teve papel muito importante na condução dos trabalhos.
O saudoso Senador Afonso Arinos de Melo Franco, Presidente da
Comissão de Sistematização da Constituição, também teve papel
muito importante na condução daqueles trabalhos.

É interessante rememorar como a Constituição foi organizada e
como deu certo. Hoje, após 20 anos, embora questionada aqui e ali,
sabemos que, sem dúvida, ela fez com que o País avançasse muito.
Isso é inegável. Houve um senão, digamos assim, por estar prevista
uma reavaliação da Constituição, depois de cinco anos de sua
promulgação, o que, lamentavelmente, não foi feito. Passou a existir
plenamente como Carta Magna, portanto extremamente poderosa
como legislação e, hoje, funciona quase plenamente. Alguns de seus
aspectos ainda não foram totalmente regulamentados, mas hoje não
mais se questionam os avanços que a Constituição trouxe para nosso
país, aliás, em muitas áreas. Também considerei extremamente
interessante o fato de todos terem levado em conta a saúde como um
dos setores que mais avançaram com a nova Constituição brasileira.
Todos reconhecem a importância do que foi discutido, votado e
aprovado em relação à saúde, à existência, ao nascimento, digamos
assim, do SUS, e às vantagens que trouxe para o País hoje, ainda
que não tenha sido definido, até o momento, o seu financiamento.
Ficou essa lacuna, esse vazio que persiste até hoje, demonstrando
certo descaso dos governos relativo ao financiamento da saúde.

A saúde é o grande tema das campanhas eleitorais. Fiquei
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impressionado ao verificar, nas últimas campanhas eleitorais, como
todos os candidatos falavam em saúde durante todo o tempo. De
repente, quando acabam as eleições, esse setor continua sendo tema
de discurso. Todavia, quanto à definição financeira dos recursos, há
um recuo evidente. Ninguém define nada, e resolvem deixar tudo
como está para se gastar menos. Enfim, a situação é muito paradoxal.
Seria bom lembrar, Sr. Presidente, que a Constituição nasceu da
decisão de um governo anterior e pela ingerência do então candidato
à Presidência da República Tancredo Neves, que infelizmente não
pôde assumir. O Presidente Sarney, que assumiu, manteve o
compromisso de fazer a Constituição. Como também foi comentado
ontem, é interessante verificarmos que a Constituição tinha uma data
para começar, mas não para terminar. Da mesma forma, não havia
sido estabelecido como seria o conteúdo da Constituição. Partiu-se do
nada. Não havia nenhuma base para se iniciar a discussão. Não havia
nada. A discussão da Constituição era totalmente democrática, pelo
que temos de louvar a experiência e a sabedoria do Presidente
Ulisses Guimarães, que fez com que houvesse a participação de
todos os congressistas. Não havia congressista de primeira, de
segunda ou de terceira categoria, e assim por diante. Todos tinham o
mesmo valor; todos participaram igualmente de todas as
subcomissões. Um participou da Comissão de Educação; outro, da de
Meio Ambiente; outro, da Comissão da Previdência; outro, da
Comissão de Saúde; outro, da Comissão de Transporte; outro, da
Comissão de Segurança, e assim por diante. Eram, se não me
engano, 24 subcomissões. A partir daí, a Carta começou a ser
elaborada. Portanto o primeiro documento da Constituinte nasceu
nessas subcomissões. Em seguida, foram para as Comissões
temáticas. A questão da saúde, por exemplo, saiu da subcomissão de
saúde, foi para a Comissão da Ordem Social, e, em seguida, para a
Comissão de Sistematização, onde o esboço da nova Constituição
começou a ser preparado. Depois foi ao Plenário, onde a discussão
final foi extremamente rica e proveitosa para o País. Então, com muita
satisfação, Sr. Presidente, venho fazer o relato de uma reunião muito
importante da qual participei em Brasília. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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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 2.991/2008, da Comissão de Transporte,
2.992/2008, da Comissão de Meio Ambiente, e 2.993/2008, da
Comissão de Educação. Publique-se para os fins do art. 104 do
Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Meio
Ambiente - aprovação, na 33ª Reunião Ordinária, em 29/10/2008, do
Requerimento nº 2.944/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e de
Educação - aprovação, na 28ª Reunião Ordinária, em 29/10/2008, dos
Projetos de Lei nºs 1.916/2007, do Deputado Inácio Franco,
2.672/2008, do Governador do Estado, 2.687/2008, do Deputado João
Leite, 2.695 e 2.696/2008, do Governador do Estado, 2.711/2008, do
Deputado Fábio Avelar, 2.724 e 2.729/2008, do Governador do
Estado, 2.747/2008, do Deputado Carlin Moura, e 2.753/2008, do
Deputado Neider Moreira, e dos Requerimentos nºs 2.939/2008, do
Deputado Braulio Braz, e 2.946/2008, do Deputado Doutor Viana
(Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Dimas Fabiano, indicando o
Deputado Vanderlei Jangrossi para membro efetivo da Comissão de
Educação e das Comissões Especiais para Emitir Parecer sobre as
Propostas de Emenda à Constituição n°s 33 e 39/2007 , 42 e 45/2008,
e para membro suplente das Comissões de Cultura e de Transporte,
da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n° 30/2007 e da Comissão Espe cial dos
Aeroportos; e indicando o Deputado Gil Pereira para membro efetivo



29

da Comissão de Redação e para membro suplente da Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n° 36/2007, cuja vaga de efetivo passa  a ser ocupada
pelo Deputado Vanderlei Jangrossi (Ciente. Designo. Às Comissões.).

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 terça-
feira, dia 4 de novembro, às 9 horas, e para a extraordinária também
de terça-feira, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação,
bem como para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia (- A ordem do dia anunciada é a publicada
nesta edição.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 72ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/10/2008

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Questão de ordem - Discussão e Votação de
Proposições: Requerimento do Deputado Padre João; 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 - Roberto

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Braulio Braz -
Carlin Moura - Carlos Pimenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro
Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira
- Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa
- João Leite - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Humberto
Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -
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Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Walter
Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

- A Deputada Gláucia Brandão, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Questão de Ordem
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - É só para registrar que, na manhã

de hoje, a Comissão de Direitos Humanos, cujo Presidente é o
Deputado Durval Ângelo, a requerimento de nossa autoria, aprovado
na Comissão, esteve no Município de Conceição do Rio Verde, no Sul
de Minas, próximo a Caxambu, para tratar de um fato que envolveu
toda a comunidade: no dia 3 de março, um cidadão foi cruelmente
assassinado, com oito tiros, em um crime de latrocínio, quando estava
na casa lotérica de propriedade de seu irmão. A vítima faleceu
deixando filhos. Há pouco tempo, estivemos na cidade tomando
conhecimento dessa tragédia e constatamos que o inquérito estava
em andamento, faltando a parte conclusiva. Tendo em vista o objetivo
da Comissão, entendemos por bem levar a nossa solidariedade à
Comarca de Conceição do Rio Verde, onde participamos de uma
importante audiência pública, com a presença do MM. Juiz, do
Promotor de Justiça, Delegados Regionais e outras autoridades, além
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da família da vítima; aliás, toda a sociedade esteve hoje
acompanhando os trabalhos da Comissão em Conceição do Rio
Verde. Mas gostaria de registrar aqui um agradecimento muito
especial ao Dr. Monteiro, Chefe da Polícia Civil, que contatamos e que
determinou incontinente que se fizessem todas as ações necessárias
ao cumprimento do mandado de prisão das pessoas que cometeram
esse crime, as quais são residentes em São Paulo. Ainda não foi
possível capturá-las, mas, de qualquer maneira, o Dr. Monteiro teve
uma atuação muito forte, determinando a ação da Polícia Civil em São
Paulo e em outras cidades. Certamente, chegará o momento da
prisão das pessoas que ceifaram a vida dessa pessoa tão querida
naquela comunidade. Faço esse registro agradecendo à Comissão de
Direitos Humanos da Assembléia Legislativa e a todos aqueles que
participaram desse importante encontro, como é o caso das
autoridades constituídas do Município e os familiares da vítima. O
nosso preito de reconhecimento ao Dr. Monteiro. Estamos
esperançosos de que a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais possa
dar cumprimento ao mandado de prisão das pessoas que praticaram
esse crime que ceifou a vida de um exemplar chefe de família. Sem
dúvida alguma, isso abalou e consternou toda a cidade e região. Hoje,
pudemos verificar o sentimento maior de todos aqueles que ainda
choram a partida de um ente querido, mas, com certeza, a Polícia
estará atenta para que as ações sejam efetivadas para o cumprimento
da prisão até o desenrolar do processo, da instauração da ação penal.
O Deputado Durval Ângelo também lá esteve conosco. Faço esse
registro em agradecimento a nossa estada, hoje, em Conceição do
Rio Verde, no Sul de Minas. Muito obrigado.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre

João, 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 Carlin Moura - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
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verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que 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 12 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 amanhã, dia 30, às 14
horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/10/2008
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Delvito Alves, Hely Tarqüínio, Sargento
Rodrigues e Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.764, 2.769, 2.774 e
2.780/2008 (Deputado Gilberto Abramo); 2.778 e 2.784/2008
(Deputado Sebastião Costa); 2.776 e 2.779/2008 (Deputado Delvito
Alves); 2.766, 2.770, 2.771 e 2.782/2008 (Deputado Dalmo Ribeiro
Silva); 2.767, 2.768, 2.772 e 2.783/2008 (Deputado Hely Tarqüínio);
2.773 e 2.781/2008 (Deputado Sargento Rodrigues); e 2.765 e
2.777/2008 (Deputado Neider Moreira). Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
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discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade dos
Projetos de Lei nºs 2.570/2008 (relator: Deputado Sebastião Costa);
1.963/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues); e 2.564/2008
(relator: Deputado Delvito Alves, em virtude de redistribuição). O
Parecer sobre o Projeto de Lei nº 506/2007, no 1º turno, deixa de ser
apreciado em virtude de prorrogação de prazo regimental solicitado
pelo respectivo relator, Deputado Sargento Rodrigues. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade dos
Projetos de Lei nºs 2.715/2008 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
Deputado Hely Tarqüínio); e 2.758/2008 na forma do Substitutivo nº 1
(relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição). O
Projeto de Lei nº 2.730/2008 é convertido em diligência à Junta
Comercial do Estado (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). O
Projeto de Lei nº 2.738/2008 é retirado da pauta, atendendo-se a
requerimento do Deputado Jayro Lessa, aprovado pela Comissão.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa -

Neider Moreira.
ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/10/2008
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo, Getúlio Neiva e Paulo Guedes
(substituindo este ao Deputado Padre João, por indicação da
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Deputado Getúlio Neiva assume a Presidência,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Paulo Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar proposições da Comissão e comunica o recebimento da
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seguinte correspondência: Ofício nº 1.007/2008, do Sr. Simão Cirineu
Dias, Secretário de Estado de Fazenda, publicado no “Diário do
Legislativo” de (18/10/2008). 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: Chico Uejo, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Ministro de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento; ao Presidente e ao Superintendente Estadual do
Banco do Brasil; e ao Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, providências para liberar financiamentos para a
atividade de produção de hortifrutigranjeiros, produtos esses
direcionados ao mercado interno; Sebastião Costa e Antônio Carlos
Arantes, em que solicita audiência pública da Comissão para discutir o
Decreto nº 6.514/2008, da Subchefia para Assuntos Jurídicos da
Presidência da República. 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.
Padre João, Presidente - Getúlio Neiva - Chico Uejo - Vanderlei

Jangrossi.
ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/10/2008
Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros e Antônio Júlio, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros,
declara aberta a reunião e, nos termos regimentais, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater a prática dos chamados leilões - menor
lance único e as suas possíveis violações ao direito do consumidor e
comunica o recebimento de ofício do Sr. Dimas Wagner Lamounier,
Superintendente Regional da CEF, justificando sua ausência nesta
reunião, publicado no “Diário do Legislativo” em 23/10/2008. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
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Renato Ângelo Salvador Ferreira, Assessor Técnico da Promotoria de
Justiça de Defesa do Consumidor, e Marcelo Rodrigo Barbosa,
Coordenador do Procon-Assembléia, os quais são convidados a tomar
assento à mesa. A seguir, fazem uso da palavra os Deputados Délio
Malheiros e Antônio Júlio, autores do requerimento que deu origem ao
debate. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos
convidados e demais participantes, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Célio Moreira - Antônio Júlio - Inácio

Franco.

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

2.246/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o projeto em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública o Primeiro de Maio
Futebol Clube, com sede no Município de Viçosa.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 10/4/2008 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.246/2008 tem como escopo declarar de

utilidade pública a entidade Primeiro de Maio Futebol Clube, com sede
no Município de Viçosa.

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.
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Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo,
pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade
jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no parágrafo único do
art. 2º, que, em caso de sua dissolução, seus bens serão destinados a
entidade congênere legalmente constituída e portadora de título de
utilidade pública; e, no § 1º do art. 3º, que ela não remunera seus
Diretores, sócios, Conselheiros, instituidores, benfeitores ou
equivalentes.

Registre-se, por fim, que o nome da entidade, estabelecido no art. 1º
de seu estatuto, difere do previsto no art. 1º do projeto de lei em
análise, razão pela qual apresentamos a Emenda nº 1, na parte
conclusiva deste parecer.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.246/2008 com a Emenda nº 1,
apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o clube de futebol

Primeiro de Maio, com sede no Município de Viçosa.”.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Delvito

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

2.553/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Helvécio e decorrente do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.550/2006, o projeto de lei em
tela tem como finalidade declarar de utilidade pública a Banda Marcial
Machado Alves - Bammalves -, com sede no Município de Passa-
Vinte.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/6/2008 e
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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 2.553/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Banda Marcial Machado Alves, com sede no Município de Passa-
Vinte.

Os requisitos para que as associações e fundações em
funcionamento no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois
ficou comprovado que a entidade foi constituída e funciona há mais de
um ano, tem personalidade jurídica própria e sua diretoria é formada
por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 43 de seu estatuto dispõe que a
instituição não concede remuneração a seus dirigentes, Conselheiros,
associados e instituidores; e o parágrafo único do art. 44 preceitua
que, no caso de sua extinção, o patrimônio remanescente será doado
a entidade congênere, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.553/2008.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Delvito

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

2.631/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em

epígrafe tem como objetivo declarar de utilidade pública a Corporação
Musical Heitor Villa Lobos, com sede no Município de Ribeirão das
Neves.



38

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/7/2008 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.631/2008 tem como finalidade declarar de

utilidade pública a Corporação Musical Heitor Villa Lobos, com sede
no Município de Ribeirão das Neves.

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. 5º veda
a remuneração de seus dirigentes, Conselheiros e associados; e o art.
40 determina que, na hipótese de sua extinção, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.631/2008.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

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

2.650/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em

tela tem como objetivo declarar de utilidade pública a Associação de
Amparo a Crianças, Adolescentes e Adultos com Câncer - Acraac -,
com sede no Município de Uberlândia.
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A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/8/2008 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.650/2008 tem como finalidade declarar de

utilidade pública a Associação de Amparo a Crianças, Adolescentes e
Adultos com Câncer, com sede no Município de Uberlândia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências mencionadas 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 dispõe, no art. 5º, §
5º, que seus Diretores e Conselheiros não são remunerados, sendo-
lhes vedado o recebimento de lucro, bonificações ou vantagens; e no
art. 42, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere, sem fins
lucrativos e com personalidade jurídica.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.650/2008.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

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

2.686/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em tela tem

como finalidade declarar de utilidade pública a Associação João
Wenceslau Junqueira - Ajowen -, com sede no Município de
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Matozinhos.
A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/8/2008 e

encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
referentes à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.686/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação João Wenceslau Junqueira, com sede no Município de
Matozinhos.

Os requisitos para que as associações e fundações em
funcionamento no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois
ficou comprovado que a entidade foi constituída e funciona há mais de
um ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que os arts. 14 e 25 de seu estatuto dispõem
que as atividades dos Diretores e do Conselho Deliberativo não são
remuneradas; e o § 2º do art. 30 preceitua que, no caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere ou a qualquer outra de cunho beneficente.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.686/2008.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

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

2.712/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Assistencial
Creche Carlos de Moraes, com sede no Município de Juiz de Fora.
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A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/8/2008 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.712/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Assistencial Creche Carlos de Moraes,
com sede no Município de Juiz de Fora.

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.
28 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a outra entidade de fins não lucrativos e econômicos,
com o mesmo objetivo social; e no art. 30 que as atividades dos seus
Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou
equivalentes não serão remuneradas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.712/2008.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

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

2.721/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de
Desenvolvimento Comunitário e Solidário das Mulheres Rurais do
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Povoado de Cachoeira do Livramento, com sede no Município de
Abre-Campo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/8/2008 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.721/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário e
Solidário das Mulheres Rurais do Povoado de Cachoeira do
Livramento, com sede no Município de Abre-Campo.

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.

Ressalte-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no §
1º do art. 18, que Diretoras, Conselheiras, sócias, benfeitoras ou
equivalentes não são remuneradas em razão de suas competências,
funções ou atividades; e, no art. 31, que, na hipótese de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere, com sede no Município de Abre-Campo, com
personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.721/2008.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

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

2.773/2008
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 280/2008, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo
dar denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio
situada no Município de Viçosa.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/9/2008 e,
a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.773/2008 tem por finalidade dar a

denominação de Professor Cid Batista à Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio - EJA -, localizada na Cadeia Pública do
Município de Viçosa.

No que se refere à competência normativa, as matérias de interesse
nacional que só podem ser reguladas pela União, estão elencadas no
art. 22 da Constituição da República. As que cabem ao Município
estão previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar
normas sobre assuntos de interesse local e suplementar às
legislações federal e estadual, para atender às suas peculiaridades.
Para o Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do art.
25, que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no
campo privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro.

Com base nessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 1 3.408, 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 Constituição do Estado, 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
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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° 2.773/2008.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.777/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em epígrafe

tem por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho da
Comunidade da Comarca de Ipatinga, 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 2.777/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Conselho da Comunidade da Comarca de Ipatinga.
Importante observar que essa entidade, segundo o art. 1º de seu

estatuto, é órgão de execução penal, integrado ao Sistema Judiciário
da Comarca de Ipatinga, conforme os arts. 61 e 80 da Lei Federal nº
7.210, de 1984, Lei de Execução Penal.

Tal norma, em seu art. 61, enumera os órgãos da execução penal,
como o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o
Juízo da Execução, o Ministério Público, o Conselho Penitenciário e,
no seu inciso VII, o Conselho da Comunidade. Já no art. 80,
estabelece que haverá em cada comarca um Conselho da
Comunidade, composto, no mínimo, por um representante de
associação comercial ou industrial, um advogado indicado pela Seção
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da Ordem dos Advogados do Brasil e um assistente social escolhido
pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes
Sociais, sendo que, na falta dessas pessoas, fica a critério do Juiz da
execução a escolha dos integrantes do Conselho.

Ainda, o art. 81 da Lei de Execução Penal estabelece como
competência do Conselho da Comunidade visitar, pelo menos
mensalmente, os estabelecimentos penais existentes na comarca,
entrevistar presos, apresentar relatórios mensais ao Juiz da execução
e ao Conselho Penitenciário e diligenciar a obtenção de recursos
materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado,
em harmonia com a direção do estabelecimento. Essas atribuições
estão previstas no § 1º do art. 4º do estatuto da instituição de que trata
a proposição em exame.

Segundo a Lei nº 12.972, de 1998, podem ser declaradas de
utilidade pública as associações e fundações constituídas no Estado
com o fim exclusivo de servir desinteressadamente à comunidade,
mediante a comprovação de que possuem personalidade jurídica,
funcionam há mais de um ano e suas diretorias são formadas por
pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Como órgão integrante do Sistema Judiciário da Comarca de
Ipatinga, o Conselho da Comunidade não pode ser confundido com as
associações e fundações previstas na citada Lei nº 12.972, das quais
tratam os arts. 44 a 69 do Código Civil – Lei nº 10.406, de 2003.

As entidades privadas se originam da vontade de uma pessoa ou
um grupo de pessoas que, livremente, estabelecem suas regras
básicas, desde que sem fins lucrativos. Já as entidades públicas têm
sua origem na vontade do Estado e passam a existir com a edição de
lei, que as institui e estabelece sua competência, estrutura e
funcionamento. Em conseqüência, toda alteração em sua organização
e sua extinção só podem ocorrer por meio de igual norma. Além disso,
estão sujeitas a prerrogativas características do poder público e ao
controle, interno, da pasta a que estão vinculadas e, externo, do
Tribunal de Contas da União ou do Estado.

Diante dessas considerações, não é possível a declaração de uma
entidade pública, seja federal, estadual ou municipal, como de
utilidade pública, pois, sendo ela parte da administração indireta da
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administração pública, não se enquadra no que dispõe o art. 1º da
citada Lei nº 12.972, que limita a concessão a associações e
fundações de caráter privado.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.777/2008.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Delvito

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

2.779/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Conselho Metropolitano de Ouro Preto
da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Ouro Preto.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/9/2008 e
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar da 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 2.779/2008 objetiva declarar de utilidade pública

o Conselho Metropolitano de Ouro Preto da Sociedade de São Vicente
de Paulo.

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 inciso II do art. 41 determina que o
exercício dos cargos de direção e do Conselho Fiscal será
inteiramente gratuito; e o inciso III do mesmo artigo preceitua que, no
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caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, preferencialmente vinculada à Sociedade de
São Vicente de Paulo, dotada de personalidade jurídica, com sede e
atividades preponderantes no Município de origem, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.779/2008.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

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

2.784/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 282/2008, o Governador do Estado

enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo
dar denominação à Escola Estadual de São Simeão, situada no
Município de Resplendor.

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 2.784/2008 tem por finalidade dar a

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

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 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.
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25, que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no
campo privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro. Com base nessa prerrogativa, 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 Constituição do Estado, 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° 2.784/2008.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.787/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 285/2008, o Governador do

Estado enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo dar denominação a escola estadual localizada no Município
de Oliveira Fortes.
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 à 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 2.787/2008 tem por finalidade dar a
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denominação de Rubem Esteves Ruffo à escola estadual localizada
na Praça Rosa Mística, no Município de Oliveira Fortes.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
elencadas no art. 22 da Constituição da República. As que cabem ao
Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura a
prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e
suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas
peculiaridades.
Para o Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do

art. 25 da nossa Lei Maior. É a chamada competência residual, que
lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo
privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que
dispõe sobre a matéria, estabelecendo a exigência de que o
homenageado seja falecido e que se tenha destacado por serviços
prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira, no art. 66, não inseriu o assunto no
domínio da iniciativa reservada à Mesa da Assembléia ou aos titulares
do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério Público,
sendo adequada a apresentação do projeto pelo Chefe do Poder
Executivo, a quem cabe a organização da administração pública.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.787/2008.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

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

2.796/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela tem
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por objetivo declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Esperança
do Norte, com sede no Município de Montes Claros.

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 2.796/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Loja Maçônica Esperança do Norte, com sede no
Município de Montes Claros.

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 no estatuto constitutivo da instituição o § 2º do art. 27
determina que nenhum cargo da diretoria será remunerado; e o art. 41
dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado ao Grande Oriente de Minas Gerais.

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 2.796/2008 com a Emenda nº 1, a
seguir apresentada.

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

Esperança do Norte nº 116, com sede no Município de Montes
Claros.”.
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Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.798/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Vanderlei Miranda, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública o Instituto Beneficente Horta, com
sede no Município de Ribeirão das Neves.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/10/2008 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 2.798/2008 visa declarar de utilidade pública o

Instituto Beneficente Horta, com sede no Município de Ribeirão das
Neves.

Os requisitos para que as associações e fundações em
funcionamento do Estado sejam declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998. Pelo exame da
documentação que instrui o processo, constata-se o atendimento às
exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a
entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem
personalidade jurídica e sua diretoria é formada por pessoas idôneas,
que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se que o art. 12 de seu estatuto determina que o exercício
dos cargos de direção e do conselho fiscal, bem como as atividades
de seus associados, não será remunerado; e o art. 28 preceitua que,
no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
transferido a instituição qualificada nos termos da Lei º 9.790, de 1999,
que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público - Oscips -, que tenha preferencialmente o mesmo
objetivo social ou, a entidade congênere, com personalidade jurídica,
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registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.
Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 2.798/2008.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

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

2.802/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em

tela visa declarar de utilidade pública o Instituto Ipê de Produção
Cultural - Inic -, com sede no Município de Uberlândia.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/10/2008 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 2.802/2008 objetiva declarar de utilidade pública

o Instituto Ipê de Produção Cultural, com sede no Município de
Uberlândia.

Os requisitos para que as associações e fundações em
funcionamento no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois
ficou comprovado que a entidade foi constituída e funciona há mais de
um ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o § 1º do art. 20 do seu estatuto determina
que os membros do conselho deliberativo não serão remunerados
pelo exercício da função; e o § 1º do art. 33 preceitua que, no caso de
sua dissolução, o patrimônio remanescente será transferido a
entidade qualificada nos termos da Lei nº 9.790, de 1999, que dispõe
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sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins
lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público - Oscips -, preferencialmente com o mesmo objeto social da
instituição extinta.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.802/2008.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Delvito

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

2.804/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em tela

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

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/10/2008 e
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar da 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 2.804/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, com sede no
Município de Guarani.

Os requisitos para que as associações e fundações em
funcionamento no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois
ficou comprovado que a entidade foi constituída e funciona há mais de
um ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o § 2º do art. 14 do seu estatuto determina
que o exercício dos cargos de seus Diretores, Conselheiros e
autodefensores não será remunerado; e o parágrafo único do art. 44
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preceitua que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidades congêneres, 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 2.804/2008.
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

2.805/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Beneficente Esperança e Vida, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/10/2008 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 2.805/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Beneficente Esperança e Vida, com
sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo,
pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade
jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 2º do art.
15 estabelece que os membros da diretoria não serão remunerados; e
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o parágrafo único do art. 25 determina que, na hipótese de sua
extinção, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.805/2008.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Delvito

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

2.806/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Beneficente Liberdade e Amor - Abla -, com sede no Município de
Cássia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/10/2008 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 2.806/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Beneficente Liberdade e Amor - Abla -,
com sede no Município de Cássia.

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 art. 4º do estatuto da instituição estabelece como
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diretriz, no inciso IV, que seus associados, Diretores, Conselheiros,
colaboradores ou equivalentes não serão remunerados; e no inciso
VIII, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere sediada no Município de Cássia
e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.806/2008.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

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

2.809/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em

tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de
Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no
Município de Barbacena.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/10/2008 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 2.809/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos
Condenados - Apac -, com sede no Município de Barbacena.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo,
pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade
jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.
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Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 67
determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere ou assistencial,
com personalidade jurídica, sede e atividades preponderantes na
mesma unidade da Federação da Apac extinta; e o art. 69 estabelece
que as funções de Diretor e Conselheiro serão inteiramente gratuitas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.809/2008.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

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

2.812/2008
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 Grupo Afro Ganga Zumba, com
sede no Município de Ponte Nova.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/10/2008 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 2.812/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Grupo Afro Ganga Zumba, com sede no Município
de Ponte Nova.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo,
pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade
jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.
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Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
28 que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros e sócios não
são remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro,
gratificação, bonificação ou vantagens; e no art. 31 que, na hipótese
de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere, juridicamente constituída, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.812/2008.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

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

2.813/2008
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 Congado Marujos de Nossa
Senhora do Rosário e Santa Efigênia, com sede no Município de
Congonhas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/10/2008 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 2.813/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Congado Marujos de Nossa Senhora do Rosário e
Santa Efigênia, com sede no Município de Congonhas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo,
pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade
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jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
30 que as atividades de seus dirigentes, Conselheiros, associados ou
instituidor não serão remuneradas; e no art. 36 que, na hipótese de
sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.813/2008.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

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

2.815/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Vanderlei Miranda, o projeto de lei em tela

tem por finalidade declarar de utilidade pública o Instituto Recibrás,
com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/10/2008 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 2.815/2008 objetiva declarar de utilidade pública

o Instituto Recibrás, 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 no referido dispositivo, pois
ficou comprovado que a entidade foi constituída e funciona há mais de
um ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é formada por
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pessoas idôneas, que nada recebem pelo exercício dos respectivos
cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 12 do seu estatuto determina que as
atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos
associados, serão inteiramente gratuitas, e o art. 35 preceitua que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, juridicamente constituída e registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, e qualificada nos termos da
Lei º 9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público - Oscips - e que
preferencialmente tenha o mesmo objetivo social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.815/2008.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Delvito

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

2.816/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Ana Maria Rezende, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de
Descansador – ACD –, com sede no Município de São Francisco.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/10/2008 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 2.816/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária de Descansador, com sede no Município de
São Francisco.

Os requisitos para que as associações e fundações em
funcionamento no Estado sejam declarados de utilidade pública estão
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enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou
comprovado que a entidade foi constituída e funciona há mais de um
ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 42 do seu estatuto preceitua que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social, para ser aplicado na mesma finalidade da organização
dissolvida; e o art. 43 determina que o exercício dos cargos de direção
e do conselho fiscal será inteiramente gratuito.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.816/2008.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.818/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública o Lar de Nazaré -
Instituição de Longa Permanência para Idosos, com sede no
Município de São Gonçalo do Pará.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/10/2008 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 2.818/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Lar de Nazaré - Instituição de Longa Permanência
para Idosos, com sede no Município de São Gonçalo do Pará.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
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Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo,
pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade
jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no
parágrafo único do art. 11 que as atividades dos Diretores e
Conselheiros não serão remuneradas e no parágrafo único do art. 32
que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere existente no Município de São
Gonçalo do Pará e registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.818/2008.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

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

2.820/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em

tela visa declarar de utilidade pública o Sindicato dos Taxistas,
Escolares e Transportadores Autônomos de Barbacena, com sede
nesse Município.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 11/10/2008, a matéria foi
distribuída a esta Comissão para que proceda ao exame preliminar de
seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art.
188, combinado com o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.820/2008 tem como objetivo conceder o título

de utilidade pública ao Sindicato dos Taxistas, Escolares e
Transportadores Autônomos de Barbacena, que, de acordo com o art.
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3º de seu estatuto, tem por objetivo representar e defender, perente os
poderes públicos e entidades privadas, os interesses das categorias
que o compõem.

Inicialmente, cabe esclarecer que a concessão do título tem por
fundamento teórico o entendimento de que se trata de um meio
utilizado pelo governo para apoiar entidades privadas que prestam
serviços necessários à coletividade, como a assistência social, o
atendimento médico, a pesquisa científica e a promoção da educação
e da cultura. Para que as instituições possam recebê-lo, seus serviços
devem ser executados da mesma forma que o governo os executaria,
para atender ao público em geral, sem distinções de raça, cor, credo
ou convicções políticas, e não tendo o lucro por finalidade.

Trata-se, portanto, de um recurso de atuação social do governo. O
título é concedido, em princípio, a entidades que desenvolvem algum
serviço considerado prioritário pelo Estado, implicando uma aliança
entre este e a iniciativa privada. Deve ser considerada de utilidade
pública entidade que promova ações de relevância pública visando ao
bem-estar da população, de forma direta, buscando atingir o maior
número de beneficiários, em colaboração com o poder público na
busca de seus objetivos de cunho social.

Observe-se que um sindicato tem como finalidade básica, segundo o
inciso III do art. 8º da Constituição da República, a defesa dos direitos
e interesses coletivos ou individuais da categoria que representa,
inclusive em questões judiciais ou administrativas. Quando presta
serviços de assistência, este fica restrito a seus filiados. Em
decorrência disso, o atendimento não beneficia a população de forma
generalizada, nem está comprometido com o interesse de todo e
qualquer cidadão.

Ressaltamos, ainda, que a Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre
a declaração de utilidade pública estadual, estabelece, em seu art. 1º,
que podem ser declaradas de utilidade pública as entidades
constituídas como associação ou fundação, com o fim exclusivo de
servir desinteressadamente à coletividade.

O sindicato é constituído como associação civil em sentido lato, pois
o registro no Cartório do Registro de Pessoas Jurídicas apenas lhe
atribui personalidade jurídica. Para ser admitido oficialmente como
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sindicato, o inciso I do art. 8º da Carta Magna exige seu registro no
órgão competente, assim considerado o Ministério do Trabalho e
Emprego, conforme determinado pela Portaria nº 343, de 2000, que
disciplina o pedido de registro sindical.

Conseqüentemente, ele não pode ser considerado como associação
em sentido restrito, principalmente por estar submetido às normas
trabalhistas e não às leis civis, como as associações consideradas
pela referida Lei nº 12.972. É nas normas do Direito do Trabalho,
especificamente, na Consolidação das Leis do Trabalho - Decreto-Lei
nº 5.452, de 1943 - que se encontram os dispositivos sobre a
estruturação, administração e funcionamento dos sindicatos.

Assim, a declaração de utilidade pública do referido sindicato
contraria a legislação vigente por se tratar de entidade não
compreendida entre aquelas beneficiadas pela Lei nº 12.972, nem
identificada com o conceito de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.820/2008.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.592/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, a proposição em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Arceburgo o imóvel que menciona.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/7/2008 e
distribuída a esta Comissão, à qual compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 12/8/2008, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -
, a fim de que se manifestasse sobre a alienação pretendida; ao
Prefeito de Arceburgo, para se pronunciar sobre o interesse do
Município; e ao autor, para informar a área do imóvel, uma vez que o
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documento anexado ao projeto refere-se a uma área de 148.191m², e
não 177.713m², como consta no art. 1º da proposição.

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

Trata o Projeto de Lei nº 2.592/2008 de autorizar o Poder Executivo
a doar ao Município de Arceburgo o imóvel constituído de terreno com
área de 177.713m², situado no Município, e registrado sob o nº
15.751, a fls. 97 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Monte Santo de Minas.

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

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que
a referida área será destinada à regularização de habitações
populares.

Em sua manifestação, a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão posicionou-se favoravelmente à pretendida transferência de
domínio, considerando a destinação pública que o Município pretende
dar ao imóvel. No entanto, sugere que conste da escritura de doação
a ser outorgada pelo Estado todas as condições do convênio e dos
projetos habitacionais do governo, conforme sugerido pela Advocacia-
Geral do Estado.

Por seu turno, o Prefeito de Arceburgo comunica a importância da
doação do imóvel em favor do Município, pois possibilitará a
regularização de habitações populares que foram construídas na área,
em atendimento às diretrizes do Programa Comunitário de Habitação
Popular - Pró-Habitação -, instituído pelo Decreto nº 29.163, de
26/12/88.

Ressalte-se que tanto a Seplag quanto o Prefeito Municipal
atestaram que a área do imóvel a ser considerada é de 148.191m², e
não 177.713m², como consta do art. 1º da proposição.

Por fim, esclarecemos que, para resguardar o fiel cumprimento do
princípio do interesse público, o projeto deverá conter cláusula de
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reversão do imóvel na hipótese de o donatário não lhe dar a
destinação prevista.

A par dessas considerações, apresentamos o Substitutivo nº 1, ao
final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.592/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir.

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

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Arceburgo o imóvel constituído de terreno com área de 148.191m²
(cento e quarenta e oito mil cento e noventa e um metros quadrados),
situado no Município, registrado sob o nº 15.751, a fls. 97 do Livro 2,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Santo de
Minas.

§ 1º - O imóvel descrito neste artigo destina-se à regularização de
habitações populares construídas pelo Programa Comunitário de
Habitação Popular - Pró-Habitação -, instituído pelo Decreto nº 29.163,
de 1988.

§ 2º - As condições do convênio e dos projetos habitacionais do
governo devem constar da escritura de doação.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.715/2008

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O Projeto de Lei nº 2.715/2008, do Deputado Gilberto Abramo,
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proíbe as empresas que exploram locação imobiliária de transferir
contas de água e de luz para o nome do fiador.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma
do Substitutivo nº 1, que apresentou.

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

Fundamentação
A proposta em exame visa proibir as empresas de locação

imobiliária de transferir contas de água e de energia elétrica para o
nome do fiador. Em caso de descumprimento da lei, a empresa ficaria
obrigada a ressarcir o valor em dobro ao fiador.

Alega o autor que empresas prestadoras de serviços imobiliários
têm transferido contas de água e de energia elétrica para o nome do
fiador, em vez de colocá-las em nome do locatário, sendo que a fiança
é contrato acessório e a responsabilidade do fiador é subsidiária. Em
suma, o fiador só responde pela dívida afiançada após o
descumprimento da obrigação pelo devedor principal.

Todavia, segundo a Comissão de Constituição e Justiça, a matéria
tratada na proposta refere-se ao direito civil, e, nos termos do inciso I
do art. 22 da Constituição da República, compete privativamente à
União legislar sobre essa questão.

No entanto, a referida Comissão, no intuito de preservar a idéia geral
contida na proposta, em respeito ao direito à informação que assiste a
todo consumidor, apresentou 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. Desse modo, o vício jurídico foi sanado.

O mencionado art. 818 estabelece o significado do contrato de
fiança, pelo qual uma pessoa garante cumprir uma obrigação
assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. Já o art. 827
estabelece que o fiador demandado em face do não-pagamento da
dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam
primeiramente executados os bens do devedor. Ainda de acordo com
o parágrafo único desse artigo, o fiador que pedir o referido benefício
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de ordem deve nomear bens do devedor, sitos no mesmo Município,
livres e desembargados, que bastem para solver o débito.

No substitutivo foi previsto ainda que o descumprimento dos
comandos legais sujeita o infrator às penalidades da Lei Federal nº
8.078, de 11/9/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Não havendo vício jurídico, cabe ressaltar que a proposta em estudo
merece o acatamento desta Comissão, pois, ao zelar pela justa
proteção dos direitos dos fiadores, torna mais equilibrada a própria
relação jurídica entre locador e locatário.

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

2.715/2008 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio, relator - Célio Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.794/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 2.794/2008, de autoria do Deput ado Leonardo

Moreira, acrescenta artigos à Lei n° 13.166, de 20/ 1/99.
Publicado no Diário do Legislativo de 9/10/2008, foi o projeto

distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização
Financeira e Orçamentária e de Administração Pública.

Cabe a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno, examinar
a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta.

Fundamentação
Estabelece o projeto que o perito judicial nomeado nas condições

descritas no art. 1° da Lei n° 13.166, de 20/1/99, também fará jus ao
pagamento de honorários pelo Estado, fixados na forma de
regulamento. Ademais, fica assegurado ao perito judicial prévia
indenização pelas diligências realizadas em feitos amparados pela
justiça gratuita.

A Lei nº 13.166, de 1999, dispõe sobre o pagamento pelo Estado de
honorários a advogado não-Defensor Público, nomeado para defender
réu pobre. O projeto quer estender a obrigação do Estado para o
perito judicial nomeado pelo juiz.
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O art. 24, XIII, da Constituição da República estatui a competência
concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar
sobre assistência jurídica e defensoria pública. O § 1º desse artigo
limita a competência da União ao estabelecimento das normas gerais
sobre as matérias que relaciona, e os §§ 2º e 3º incluem a
competência suplementar e a plena dos Estados, nesse caso para
atender às suas peculiaridades.

Por outro lado, a Constituição da República, em seu art. 5º, LXXIV,
estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Percebe-se
que a Lei Maior recepcionou a Lei Federal nº 1.060, de 1950, a qual
traz dispositivo de relevo para a questão em estudo, transcrito abaixo:

“Art. 3º - A assistência judiciária compreende as seguintes isenções:
I - das taxas judiciárias e dos selos;
II - dos emolumentos e custas devidos aos juízes, órgãos do

Ministério Público e serventuários da Justiça;
III - das despesas com as publicações indispensáveis no jornal

encarregado da divulgação dos atos oficiais;
IV - das indenizações devidas às testemunhas que, quando

empregados, receberão do empregador salário integral, como se em
serviço estivessem, ressalvado o direito regressivo contra o poder
público federal, no Distrito Federal e nos Territórios, ou contra o poder
público estadual, nos Estados;

V - dos honorários de advogado e peritos;
VI - das despesas com a realização do exame de código genético -

DNA que for requisitado pela autoridade judiciária nas ações de
investigação de paternidade ou maternidade. (NR) (Inciso
acrescentado pela Lei nº 10.317, de 06.12.2001, DOU 07.12.2001) .”

Com efeito, resta ao Estado, a exemplo do que ocorreu com o
advogado dativo, tão-somente instituir os meios necessários para
efetuar o pagamento ao perito, objetivo da proposta em tela.

Aliás, tal proposta encontra apoio firme na jurisprudência nacional:
Assistência Judiciária - Honorários do Perito - "A remuneração do

perito computa-se nas isenções concernentes aos benefícios da
assistência judiciária gratuita do art.3º.,V, da Lei 1060/50" (TJSP -AI
215.391-1/0 - 2a.C-j.28.12.93 - Rel. Des. Francisco de Assis
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Vasconcelos) RT 706/79 - comentário: acrescenta o nobre
Desembargador: "Assim como os advogados estão sujeitos a espera
do Estado a remuneração pelos trabalhos da assistência judiciária
gratuita, também os peritos devem fazê-lo, e com mais razão, por
serem auxiliares do juízo." De mais a mais, como deixou assente o
antigo TFR: "O beneficiário de gratuidade de justiça isento das
despesas judiciais não está obrigado a depositar quantia para
remuneração do perito, cujos honorários serão suportados, seja pela
autarquia, se vencida, seja pelo Estado, ao qual incumbe prestar
assistência judiciária aos necessitados." (TFR - 1a.T - Ag 56444-SP, in
Theotonio Negrão, 24a.ed., p.741) suso

118230 JCF.5 JCF.5.LXXIV - Assistência Judiciária - Honorários de
Perito - Abrangência - A assistência judiciária deve ser integralmente
prestada pelo Estado, nos moldes do inc. LXXIV do art. 5º da
Constituição da República. Dentre os benefícios da justiça gratuita
está inserida a isenção do pagamento de honorários periciais, a teor
do inc. V, do art. 3º, da Lei nº 1.060/50, sendo que a simples
declaração de fls. 06, firmada pelo reclamante sob as penas da lei, já
é suficiente para tal. Ademais, foi concedido ao reclamante o benefício
da justiça gratuita, além do mesmo estar assistido pela entidade
Sindical, e mesmo que assim não fosse, o direito a integral assistência
judiciária prestada pelo Estado não lhe seria elidido. Neste caso não
se trata de prestação de serviços gratuitos pelo Perito, pois este
deverá acionar o Estado, na esfera da própria Justiça Federal para
receber os seus ganhos pelo serviço prestado. (TRT 3ª R. - RO
8.355/01 - 4ª T. - Rel. Juiz Bolivar Viegas Peixoto - DJMG 18.08.2001
- p. 14)

REsp 80510 / RS Recurso Especial 1995/0061821-4 Relator(a)
Ministro Gilson DIPP (1111) Órgão Julgador T5 - Quinta Turma Data
do Julgamento 02/03/1999 Data da Publicação/Fonte DJ 29/03/1999
p. 198 Ementa Processo Civil. Honorários de Perito. Assistência
Judiciária Gratuita. - Os honorários do perito judicial, nas ações que
tramitam sob o pálio da assistência judiciária, devem ser pagos pelo
vencido, a final, ou pelo Estado, responsável pela prestação de
assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5.º, LXXIV, da CF/88.
Recurso especial conhecido e provido.
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Na sistemática processual civil a prova pericial consiste, em geral,
no exame (inspeção de coisa ou pessoa, nas busca de aspectos
técnicos e científicos), na vistoria (inspeção de bem imóvel) e na
avaliação (atribuição de valores pecuniários à bens jurídicos - coisas,
direitos ou obrigações).

O perito judicial é o profissional de nível universitário, com registro
no órgão de classe competente (art. 145, CPC), designado pelo juiz
para que se pronuncie sobre determinado fato, com a apresentação
de um laudo.

Aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração
do incidente processual deve responder pelas despesas daí
decorrentes. A parte vencida é responsável por todas as despesas
realizadas no processo tais como custas, honorários, de advogado,
multa às partes, perícias etc. (art. 20, CPC).

Na sistemática processual civil, de forma antecipada, cada parte
arca com as despesas do seu assistente técnico, e a parte solicitante
pela remuneração do perito judicial, ou pelo autor, quando requerido
por ambas as partes ou determinado pelo juiz (art. 33, CPC).

Ao final, o vencido ressarcirá as despesas realizadas pela parte
vencedora, entre elas as referentes a perito judicial e assistente
técnico (art. 20, caput e § 2º, CPC).

Ocorre, porém, que o réu pobre não tem como pagar os honorários
periciais se for vencido na demanda. Aliás, não tem nem mesmo como
antecipar despesas que, ao final, serão ressarcidas pelo vencido, caso
seja ele o vencedor.

Com efeito, a proposta é justa e está em sintonia com a legislação e
a jurisprudência nacionais.

Cabe, apenas, para tornar mais clara a redação da matéria,
apresentar o Substitutivo nº 1. Em especial, é preciso assinalar que o
perito somente fará jus a honorários pagos pelo Estado caso o
vencido seja pobre nos termos da lei. Também é necessário preservar
a competência do juiz para, prudentemente, fixar os honorários
periciais, a fim de não ferir a sistemática da legislação processual
brasileira.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade do Projeto de Lei nº 2.794/2008 na forma do seguinte
Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei n° 13.166, de 20 de janeiro de 1999, q ue dispõe sobre o

pagamento pelo Estado de honorários a advogado que não seja
Defensor Público, nomeado para defender réu pobre .

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – A Lei nº 13.166, de 20 de janeiro de 1999, fica acrescida do

seguinte art. 12 A:
“Art. 12 A - Em feitos amparados pela justiça gratuita, se a parte

vencida for pobre nos termos da lei, havendo perícia judicial esta será
custeada pelo Estado.

§ 1º - Os honorários do perito serão fixados conforme arbítrio do
magistrado.

§ 2º - Fica assegurada 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 Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.808/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Irani Barbosa, o projeto de lei em epígrafe
altera a Lei nº 14.171, de 15/1/2002, que cria o Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/10/2008, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos
Municipais e Regionalização para receber parecer, nos termos do art.
188, combinado com o art. 102, do Diploma Procedimental.

Cabe-nos agora analisar a matéria nos aspectos de sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em estudo pretende alterar a Lei nº 14.171, de 2002,

com o objetivo de incluir o Município de Coluna, integrante da
Microrregião de Guanhães, percentente à Mesorregião do Vale do Rio
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Doce, na área de abrangência do Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais – Idene.

Primeiramente, cumpre esclarecer que, em obediência ao
Regimento Interno, esta Comissão, em sua esfera de competência,
aprecia a proposição exclusivamente sob o aspecto jurídico-
constitucional, cabendo a avaliação da conveniência e da
oportunidade da matéria às comissões de mérito.

O Idene é uma autarquia territorial integrante da estrutura
administrativa do Poder Executivo. Criada em 2002, por iniciativa do
Governador Itamar Franco, o Idene é o resultado da fusão de duas
instituições: a Comissão de Desenvolvimento do Vale do
Jequitinhonha - Codevale - e a Superintendência de Desenvolvimento
do Norte de Minas - Sudenor -, órgão que integrava a Secretaria de
Estado do Planejamento e Coordenação Geral - Seplan.

Inferimos que a proposição em estudo apenas inclui o Município de
Coluna, integrante da Mesorregião do Vale do Rio Doce, na área de
atuação da referida autarquia, não interferindo na estruturação e
organização do ente autárquico. Sendo assim, não contém vício de
inconstitucionalidade, por invadir a competência privativa do
Governador do Estado na deflagração do processo legislativo, nos
termos do art. 66, III, “e”, da Constituição Estadual. No caso das
matérias afetas à organização administrativa no âmbito do Poder
Executivo, o referido artigo submete à competência reservada do
Governador do Estado a inauguração do processo legislativo para
promover as alterações que julgar necessárias para o aprimoramento
da máquina estatal.

Dessa forma, como o projeto sob comento não apresenta vício de
inconstitucionalidade, entendemos que deve prosperar nesta Casa
Legislativa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 2.808/2008.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Neider

Moreira - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa (voto contrário).
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 30/10/2008, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra.

Analzira Silva Barros Santos, ocorrido em 28/10/2008, em Patos de
Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.
Olegário Pinto de Amorim, ocorrido em 28/10/2008, em Patos de
Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.
Mário Garcia Roza, ocorrido em 28/10/2008, em Patos de Minas. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2008

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

2.184/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a Comunidade
Terapêutica Resgate para Cristo, com sede no Município de Extrema.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/3/2008 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 2.184/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Comunidade Terapêutica Resgate para Cristo, com
sede no Município de Extrema.

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, após
alterações realizadas na reunião de 15/7/2008, o § 3º do inciso I do
art. 4º determina que seus Diretores, Conselheiros, associados,
instituidores, voluntários ou equivalentes será remunerado; e o art. 38
dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade com os mesmos princípios e
finalidades, situada em Extrema.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade do Projeto de Lei nº 2.184/2008.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2008.
Gilberto Abramo, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Delvito

Alves - Neider Moreira - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.232/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

por objetivo dar denominação ao trecho da Rodovia MG-132 que liga
o Município de Alto Rio Doce à BR-040.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 4/4/2008, vem a matéria a
esta Comissão de Constituição e Justiça, que deverá proceder ao
exame preliminar da juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188, do Regimento
Interno.

Em 22/4/2008, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais – DER-MG –, a fim de obter informações sobre o
referido trecho rodoviário. De posse da resposta, passamos à análise
do projeto de lei.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.232/2008 tem por finalidade dar a

denominação de Geraldo Machado Mendes ao trecho da Rodovia
MG-132 que liga o Município de Alto Rio Doce à BR-040.

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 Lei Maior. É a chamada competência residual, que lhe
faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo
da União ou do Município.
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À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que
fixa as condições para se dar nome aos próprios do Estado e
estabelece ser da competência do Legislativo dispor sobre a matéria,
além de exigir que o homenageado seja falecido e que se tenha
destacado por serviços prestados à coletividade.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira não inseriu o assunto no
domínio da iniciativa reservada à Mesa da Assembléia e aos titulares
dos Poderes Executivo e Judiciário, do Tribunal de Contas ou do
Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto por
membro da Assembléia Legislativa,

Cabe ressaltar que o Diretor-Geral do Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –, em resposta à
diligência solicitada, manifestou-se, por meio da nota técnica datada
de 11/4/2008, favoravelmente à pretensão do projeto de lei em
análise, uma vez que o referido trecho não possui denominação
oficial.

Embora não haja óbice à aprovação do projeto, apresentamos a
Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º, para inserir em seu
texto a identificação profissional do homenageado, sacerdote que
dedicou sua vida à paróquia de Alto Rio Doce.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.232/2008 com
a seguinte Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica denominado Rodovia Padre Geraldo Machado Mendes

o trecho da Rodovia MG-132 que liga o Município de Alto Rio Doce à
BR-040.”.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Neider Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
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2.653/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em

epígrafe tem como objetivo dar denominação ao trecho da Rodovia
MG-229 que liga o Município de Dom Joaquim ao entroncamento do
Município de Conceição do Mato Dentro.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 7/8/2008, vem a matéria a
esta Comissão, que deverá proceder ao exame preliminar dos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Em 26/8/2008, a relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais – DER-MG –, a fim de se obterem informações sobre o
referido trecho rodoviário. De posse da resposta, passamos à análise
do projeto de lei.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.653/2008 tem como finalidade dar a

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

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
enumeradas no art. 22 da Constituição da República. As que cabem
ao Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura
a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e
suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas
peculiaridades. Para o Estado membro, a regra básica está
consagrada no § 1° do art. 25, que lhe faculta trat ar das matérias que
não se enquadrem no campo privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplinamente jurídico por parte
do Estado membro.

Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999, q ue fixa as
condições para se dar nome a estabelecimentos, instituições e
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próprios do Estado. Essa norma estabelece ser da competência do
Legislativo dispor sobre a matéria e exige que o homenageado seja
falecido e tenha prestado relevantes serviços à comunidade.

Ademais, o art. 66 da Constituição mineira não inseriu o assunto no
domínio da iniciativa reservada à Mesa da Assembléia ou aos titulares
dos Poderes Executivo e Judiciário, do Tribunal de Contas ou do
Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto por
membro da Assembléia Legislativa,

Cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em resposta ao
pedido de diligência, manifestou-se, por meio de nota técnica de
19/9/2008, favoravelmente à pretensão do projeto de lei em análise,
uma vez que o referido trecho não possui denominação oficial.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.653/2008.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Neider

Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.754/2008
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública o Centro de Recuperação de Alcoólatras
– Cerea –, com sede no Município de Prata.

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 2.754/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Centro de Recuperação de Alcoólatras, com sede no Município de
Prata, que tem por escopo promover a recuperação de pessoas
dependentes de álcool, por meio de psicoterapia de grupo.

Na consecução de seu objetivo, organiza e mantém departamentos
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em que proporciona a seus assistidos readaptação à família e à
comunidade, além de auxiliar os núcleos familiares por meio de
doação de material de construção, para reforma de moradias, de
cadeiras de rodas, óculos, agasalhos e de outros bens ou
equipamentos de necessidade básica.

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

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

nº 2.754/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2008.
Ruy Muniz, relator

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.759/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro Morro do Cruzeiro, com sede no Município de
Lagoa Santa.

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 2.759/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Morro do
Cruzeiro, com sede no Município de Lagoa Santa, que tem por escopo
identificar os problemas sociais, econômicos e educacionais dessa
comunidade, assim como promover as ações necessárias a sua
solução.

Na consecução de seu objetivo, realiza iniciativas para conscientizar
a população sobre suas potencialidades e a necessidade da união de
esforços e mobilização de recursos para viabilizar a melhoria da
qualidade de vida de todos, coordena debates para solução dos
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problemas identificados, tendo como base a experiência e os anseios
comuns, elabora planos de melhoramentos e avalia seus resultados.

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 2.759/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.769/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo declarar de utilidade pública o Lar dos Idosos Luiz
Boaventura Ribeiro, com sede no Município de Sabará.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/9/2008 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 2.769/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Lar dos Idosos Luiz Boaventura Ribeiro, com sede
no Município de Sabará.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências mencionadas 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, o art. 36
determina, no inciso III, que seus Diretores, Conselheiros, associados,
instituidores, benfeitores ou equivalentes não percebem remuneração;
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e, no inciso IV, dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,
preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente de Paulo,
dotada de personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, com sede e atividades no Município de Sabará, ou
a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.769/2008.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente, Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.800/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o Projeto de Lei nº

2.800/2008 tem por objetivo criar a Medalha de Honra ao Mérito Dia
das Gerais.

A proposição foi publicada no Diário do Legislativo de 9/10/2008 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
em obediência ao art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.800/2008 tem por finalidade instituir a Medalha

de Honra ao Mérito Dia das Gerais, a ser concedida a homens e
mulheres que ajudaram a construir a história do Norte de Minas.

De acordo com a proposição, a medalha será entregue anualmente,
no dia 23 de março, no Município de Matias Cardoso, pelo
Governador do Estado, em solenidade pública.

Quanto ao exame da competência legislativa, o art. 22 da
Constituição da República relaciona as matérias exclusivas da União,
e o art. 30 estabelece que compete aos Municípios legislar sobre
assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e
estadual, no que lhe compete. Cabem ao Estado, segundo o § 1º do
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art. 25, as competências que não lhe sejam vedadas pelo texto
constitucional.

Como a instituição de medalhas e distinções honoríficas não está
relacionada nos citados dispositivos, compreende-se que deve ser
considerada como competência legislativa remanescente dos Estados
federados.

Ademais, com relação à competência para a iniciativa do processo
legislativo, o art. 66 da Constituição mineira não fixa a matéria em
análise como reservada à Mesa da Assembléia ou aos titulares dos
Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de
Contas. Não há, portanto, impedimento à deflagração do processo
legislativo por membro desta Assembléia.

Cabe ressaltar, ainda, que a proposição observa o estabelecido no
inciso XVII do art. 90 da Constituição mineira, que determina ser
competência privativa do Governador do Estado conferir
condecoração e distinção honoríficas, quando estabelece em seu art.
3º que essa autoridade fará a entrega da referida condecoração.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto nesta Casa, é
necessário acrescentar a previsão de que a referida condecoração
será administrada por um conselho a ser designado pelo Governador
do Estado, razão pela qual apresentamos a Emenda nº 1 ao final
deste parecer.

Além disso, o art. 4º do projeto de lei em análise, que determina a
regulamentação da lei pelo Poder Executivo no prazo de 90 dias, deve
ser suprimido, pois a expedição de regulamentos é competência
privativa do Governador, prevista na Constituição do Estado, inciso VII
do art. 90. Esta é a finalidade da Emenda nº 2, apresentada a seguir.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.800/2008 com
as Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A medalha será administrada por conselho a ser designado

pelo Governador do Estado.”.
EMENDA Nº 2
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Suprima-se o art. 4º.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.809/2008
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em

epígrafe visa declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados – Apac –, com sede no Município de
Barbacena.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.809/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de
Barbacena, entidade sem fins lucrativos, que tem por escopo auxiliar
os Poderes Judiciário e Executivo nas tarefas ligadas à readaptação
dos sentenciados e presidiários, além de atuar como parceira da
Justiça na execução da pena.

Com esse intuito, presta assistência aos sentenciados e seus
familiares nas áreas de educação, saúde, profissionalização,
recreação e reintegração social.

Por seu trabalho de relevante importância social, acreditamos ser a
instituição merecedora do título de utilidade pública.

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

nº 2.809/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2008.
Sargento Rodrigues, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.825/2008
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação de Voluntários
Muzambinhenses no Combate ao Câncer – AVMCC –, com sede no
Município de Muzambinho.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/10/2008 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 2.825/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação de Voluntários Muzambinhenses no Combate ao
Câncer, com sede no Município de Muzambinho.

Os requisitos para que as associações e fundações em
funcionamento no Estado sejam declaradas de utilidade púbica estão
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 na referida lei, pois ficou
comprovado que a entidade foi constituída e funciona há mais de um
ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 37 do seu estatuto determina que seus
Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e o art. 42 preceitua
que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere e sem fins lucrativos, legalmente
constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.825/2008.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.828/2008
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Emaus,
com sede no Município de Pouso Alegre.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/10/2008 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 2.828/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Emaus, com sede no Município de
Pouso Alegre.

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.
27 que os seus Diretores, Conselheiros e associados não serão
remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou
benefícios, a qualquer título; e no parágrafo único do art. 32 que, na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.828/2008.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Neider

Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.594/2008

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
O projeto de lei em análise, da Deputada Ana Maria Resende, cria o

Cadastro Estadual de Controle de Acidentes de Consumo.
Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/7/2008, foi a proposta

distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte para receber parecer.

Vem o projeto agora a esta Comissão, para, nos termos do disposto
no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno,
receber parecer quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e
legais.

Fundamentação
Ao instituir o Cadastro Estadual de Controle de Acidentes de

Consumo, a proposição em apreço pretende viabilizar a construção de
um banco de dados que auxilie o poder público e os fornecedores a
adotar mecanismos para adequação dos bens de consumo, de modo
a reduzir os riscos que possam representar para a sociedade.

Segundo o autor do projeto, a implementação da medida proposta
confere efetividade ao preceito constante na Constituição da
República, que considera a saúde como direito de todos e dever do
Estado, a ser assegurada por meio de políticas sociais e econômicas,
garantindo, outrossim, a redução de riscos de doenças e outros
agravos para a sociedade.

Projetos de conteúdo similar tramitam em diversas Casas
Legislativas do País. Numa evolução clara da idéia de proteção ao
consumidor, foi formulada, na Câmara Federal, a proposta de criação
do Sistema Nacional de Controle de Acidentes de Consumo (Projeto
de Lei nº 1.813/2007).

Para melhor entendimento da proposta em estudo, considera-se
acidente de consumo qualquer evento decorrente da utilização de um
produto ou serviço disponibilizado no mercado consumidor o qual
tenha como resultado um dano – físico, psíquico ou material – para o
adquirente ou para terceiros.

É oportuno acrescentar que o direito brasileiro adotou a teoria da
responsabilidade objetiva como mecanismo de proteção da vítima do
evento danoso, levando em conta o fato de que todo fornecedor deve
ter conhecimento prévio dos riscos que o produto ou o serviço pode
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trazer para o consumidor.
Não é demais reforçar que qualquer vítima de acidente de consumo,

independentemente de ter adquirido o produto ou serviço, encontra-se
amparada pelas normas insculpidas na Lei nº 8.078, de 11/9/90, que
contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Avaliando-se a proposta sob o prisma da constitucionalidade, deve
ser lembrado que a matéria encontra-se entre aquelas arroladas no
art. 24 da Constituição Federal, que atribui competência concorrente à
União, aos Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre produção
e consumo e, particularmente, sobre responsabilidade por dano ao
meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico (incisos V e VIII).

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, por sua vez, ao
estabelecer a Política Nacional de Relações de Consumo, tem como
objetivos as ações que visam a atender as necessidades dos
consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde e segurança, a
proteção dos seus interesses econômicos, inclusive por meio da ação
governamental e da presença do Estado no mercado de consumo.

Lembramos, por último, que a Secretaria Executiva do Procon
Estadual, órgão encarregado de desenvolver a política de defesa do
consumidor no Estado, em resposta à diligência formulada por esta
Comissão, manifestou-se declarando possuir condições técnicas para
a manutenção do cadastro que se pretende criar.

Entendemos, no entanto, que o projeto deve tramitar nesta Casa
Legislativa na forma do Substitutivo nº 1, apresentado ao final deste
parecer, uma vez que merece adequações de ordem jurídico-
constitucional e de técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.594/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Estabelece medidas para controle de acidentes de consumo no

Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O controle de acidentes de consumo no Estado de Minas
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Gerais será feito mediante registro no Cadastro Estadual de Acidentes
de Consumo, nos termos do disposto no § 1º do art. 3º desta lei.

Parágrafo único – Para os efeitos desta lei, considera-se acidente de
consumo aquele ocorrido em razão de defeito verificado em produto
adquirido no mercado de consumo ou de inadequada prestação de
serviço.

Art. 2º – São objetivos do cadastro previsto no art. 1º:
I – contribuir para a segurança e a proteção da saúde do

consumidor;
II – fornecer subsídios para atuação integrada da sociedade, do

poder público e dos fornecedores de produtos e serviços, visando à
prevenção e ao controle social de acidentes de consumo;

III – contribuir para a redução dos riscos de ocorrência de acidentes
de consumo.

Art. 3º – Compete ao poder público a gestão das informações e dos
dados constantes no cadastro previsto no art. 1º.

§ 1º – Os estabelecimentos de saúde públicos e privados
encaminharão trimestralmente ao órgão público competente o registro
especificado dos atendimentos prestados nos casos de acidentes de
consumo.

§ 2º – As informações de que trata o § 1º serão sistematizadas e
encaminhadas aos órgãos públicos competentes e aos representantes
dos fornecedores dos produtos ou serviços causadores dos acidentes
de consumo verificados.

§ 3º – Os órgãos públicos competentes poderão expedir notificação
a fornecedores para que prestem informações sobre produtos ou
serviços oferecidos no que concerne a periculosidade ou a nocividade.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor noventa dias após sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.611/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Gilberto Abramo, “dispõe
sobre o fornecimento pelos estabelecimentos comerciais de boleto
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para pagamento de contas em agências bancárias”.
Publicado no “Diário do Legislativo” de 11/7/2008, foi o projeto

distribuído a esta Comissão, para receber parecer quanto aos
aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposta em tela pretende assegurar aos consumidores de

produtos ou serviços que contratam com empresas de grande porte a
prerrogativa de optar pelo pagamento das parcelas relativas ao
crediário por meio de boleto bancário. Segundo o autor do projeto,
trata-se de uma forma segura de pagamento de dívida que não
representa maior custo para o comerciante ou o consumidor e que
pode até mesmo, reduzir o índice de inadimplência nos
estabelecimentos comerciais.

Em que pese à relevância da proposição, entendemos que a medida
cogitada afronta princípios de ordem legal e pode gerar prejuízo para
os cidadãos mineiros que utilizam o crédito para a aquisição de
produtos ou serviços.

É bem verdade que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor,
constante na Lei nº 8.078, de 11/11/90, estabelece inúmeros
parâmetros para que as relações jurídicas entre fornecedores e
consumidores se desenvolvam de forma harmônica, de modo a
atender as necessidades básicas dos consumidores.

Não se pode perder de vista, também, que o Código Civil brasileiro
prevê, em seus arts. 887 e seguintes, a possibilidade da emissão de
títulos de crédito por meio eletrônico, favorecendo a absorção, pelo
mercado de consumo, do conhecimento tecnológico experimentado
nos últimos anos.

Ocorre que os boletos bancários são enquadrados na categoria de
títulos de crédito, matéria que se encontra na órbita do Direito
Comercial, sobre o qual a União detém competência privativa para
legislar.

Não se mostra razoável, também, o fato de o crédito representado
por esses documentos poder ser repassado para terceiros, circulando
pelo mercado financeiro, o que, sem dúvida, pode trazer graves
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problemas para o consumidor. Este, nas situações em que vier a
rescindir contrato relativo à aquisição de produto ou prestação de
serviço, por interesses os mais diversos, poderia deparar com uma
cobrança futura, pois, ao circular no mercado, o título comumente se
desvincula do negócio jurídico originário.

O modo de pagamento dos débitos oriundos dos financiamentos
deve ser aquele estipulado entre fornecedores e consumidores, em
obediência ao princípio da autonomia da vontade, que, embora tenha
sido mitigado pela própria norma consumerista, se encontra inserto no
universo jurídico brasileiro.

Outro aspecto relevante, que também deve ser considerado, é a
impossibilidade de esta Casa Legislativa instituir uma norma dessa
natureza, que viesse a ser aplicada aos fornecedores de energia
elétrica, telefonia e água, cujos serviços, por imperativo constitucional,
são da titularidade de outros entes federados, que não o Estado.

O Supremo Tribunal Federal tem entendido pela competência
privativa do detentor do serviço - a energia elétrica e a telefonia
pertencem à União - para regular a forma como os serviços deverão
ser prestados, o que se efetiva por meio de atos normativos oriundos
das agências reguladoras.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.611/2008.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Gilberto Abramo - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.693/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe
“dispõe sobre normas básicas a serem seguidas pelas empresas
reparadoras de veículos e seus acessórios no Estado de Minas
Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 22/8/2008, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, consoante dispõe o art.
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188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O projeto em exame estabelece normas básicas a serem seguidas
pelos proprietários e responsáveis por empresas reparadoras de
veículos e seus acessórios que prestam serviços de manutenção,
conserto ou substituição de peças em veículos automotores leves,
novos ou usados, no território do Estado de Minas Gerais.

Nos termos do projeto, consideram-se empresas reparadoras de
veículos e seus acessórios os estabelecimentos comerciais que
procedem a conserto ou substituição de peças nos sistemas de
alimentação, climatização, direção, elétrico, eletrônico, de exaustão,
iluminação, freio, motor, pneus e rodas, sinalização, suspensão e
eixos, transmissão e mecânica em geral de veículos automotores.

A proposição impõe a exigência de que tais estabelecimentos
tenham, no quadro societário, profissional formado na área de
reparação de veículos automotores ou, no caso de empresa individual,
que o titular seja formado nessa profissão, que atenda aos requisitos
de norma técnica de capacitação expedida pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas. Não existindo tal norma, o titular deve possuir
treinamento de 400 horas ou de 40 horas quando comprovar dois
anos de experiência na atividade.

Há também a exigência de que os estabelecimentos mantenham um
ou mais profissionais que atendam aos requisitos de norma técnica de
capacitação expedida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
e, esta não existindo, que possuam certificado de treinamento de 400
horas em cada sistema cujo serviço seja disponibilizado pela empresa
ou de 40 horas quando comprovarem dois anos de experiência na
atividade.

O art. 5º da proposição determina que as empresas de reparação de
veículos deverão manter em suas dependências, em local visível ao
consumidor, certificado de conclusão de treinamento de conhecimento
geral dos sistemas dos veículos automotores, com o nome do
profissional formado na respectiva profissão, expedido por instituição
de ensino reconhecida oficialmente pelo MEC na área automotiva.
Deverão ser afixados, também, atestado de legalidade sindical e
certificado de cumprimento dos dispositivos da pretensa lei, emitido
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por sindicato representativo da categoria empresarial no Estado de
Minas Gerais, com a participação efetiva deste, nas emissões ou nas
renovações de alvarás. Caberá, ainda, ao sindicato manter o
necessário registro das empresas, coordenar o treinamento de
fiscalização, junto ao poder público, dessas empresas e prestar
serviço de mediação entre estas e o consumidor.

O art. 6º traz o elenco das sanções a serem aplicadas em caso de
descumprimento da lei, prevendo desde a suspensão, por prazo
determinado, do alvará de funcionamento até a cassação do alvará,
conforme o caso.

Quanto à elaboração dos autos de infração, para imposição das
sanções administrativas, o art. 7º remete tal competência para a
administração pública estadual e a municipal, respeitada a
competência nos termos constantes do regulamento da lei. O
parágrafo único desse artigo dispõe que o Estado poderá firmar
convênios com os Municípios, com vistas a que agentes municipais
credenciados, em especial com órgãos integrantes da administração
pública, exerçam essa competência.

É esse o conteúdo da proposição. Passemos à sua análise técnico-
jurídica.

É preciso dizer que, sob o prisma jurídico-constitucional, o projeto
apresenta inúmeras impropriedades.

Em primeiro lugar, cumpre invocar o disposto no art. 5º, XIII,
segundo o qual “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei
estabelecer”. Tal permissivo constitucional, assecuratório do exercício
de qualquer profissão, faz a ressalva do atendimento das
qualificações estabelecidas em lei. Numa perspectiva sistêmica, tal
dispositivo há de ser interpretado em consonância com o disposto no
art. 22, XVI, segundo o qual compete privativamente à União legislar
sobre organização do sistema nacional de emprego e condições para
o exercício de profissões. Vale dizer que a lei a que se refere o inciso
XIII do art. 5º, definidora das qualificações necessárias ao exercício de
profissão, há de promanar da União, à luz de nosso sistema
constitucional de repartição de competências legislativas, mais
especificamente à luz do disposto no art. 22, XVI, da Lei Maior.
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À vista desses preceitos constitucionais, resulta claro que o projeto
em exame, ao estabelecer exigências de qualificação profissional
direcionadas às empresas reparadoras de veículos, desborda de seu
campo de competência legislativa e adentra a esfera de atuação
legiferante privativa da União. Com efeito, falece ao Estado a
competência legislativa para exigir das referidas empresas certificado
de treinamento de 400 horas para o exercício da atividade de
mecânico, sob pena, inclusive, de cassação de alvará de
funcionamento.

Também no que toca ao cometimento de atribuições para o
sindicato, nos termos do art. 5º do projeto, há manifesta
inconstitucionalidade. De fato, o projeto estabelece, conforme foi visto,
que cabe ao sindicato da categoria expedir atestado de legalidade
sindical, bem como atestado comprovando o atendimento às
exigências da pretensa lei. O sindicato teria, ainda, participação
efetiva nas emissões e renovações de alvará. Nesse passo, cabe
invocar o disposto no art. 8º da Constituição da República, o qual,
além de deixar assentado ser livre a associação profissional ou
sindical, estabelece serem vedadas ao poder público a interferência e
a intervenção na organização sindical. O inciso V do referido artigo é
expresso ao dizer que “ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-
se filiado a sindicato”.

Assim, o projeto em tela afronta o texto constitucional tanto pelo fato
de atribuir cometimentos a organizações sindicais, o que, por si só, já
bastaria para acoimá-lo de inconstitucional, quanto pela natureza das
atribuições repassadas, entre as quais a certificação de “legalidade
sindical”, o que não se sustenta em face da aludida liberdade de
associação sindical, bem como atribuições típicas do poder de polícia,
atividade de natureza eminentemente pública, insuscetível, pois, de
trespasse para os sindicatos, como seria a hipótese de participar
efetivamente nas emissões e renovações de alvará.

Outra inconstitucionalidade manifesta reside no art. 7º do projeto,
que atribui competência à administração pública estadual e municipal
para a elaboração dos autos da infração, para imposição das sanções
administrativas, o que seria feito respeitada a competência
consignada nos termos de regulamento. Ora, se nem por meio de lei é
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dado ao Estado estabelecer competências em matéria administrativa
para o Município, com maioria de razão não pode um mero
regulamento fixar competências para os entes políticos.

Ressalte-se que o parágrafo único do referido art. 7º também incorre
em inconstitucionalidade ao estabelecer que o Estado poderá firmar
convênios com os Municípios, com vistas a que agentes municipais
credenciados, em especial com órgãos integrantes da administração
pública, exerçam a autuação das empresas reparadoras de veículos.
Neste ponto, é preciso dizer que não cabe falar em autorização
legislativa para a celebração de convênio, visto que se trata de
prerrogativa institucional do Poder Executivo fazê-lo, segundo um
juízo de discricionariedade que tome em consideração a conveniência
e a oportunidade da medida.

Portanto, à vista dessas considerações, é forçoso concluir que o
projeto em exame não tem como prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.693/2008.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Neider Moreira - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.698/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o Projeto de Lei nº 2.698/2008
dispõe sobre a instalação de sinalização tátil, sonora e visual nas
dependências dos bens de uso público, a fim de possibilitar
acessibilidade aos deficientes visuais e auditivos.

Publicada no “Diário do Legislativo”, a proposição foi distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e
da Ação Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber
parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
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A proposição pretende determinar que sejam instaladas sinalizações
tátil, sonora e visual nas dependências dos bens de uso público, nos
termos das Normas Brasileiras da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT –, em especial a NBR 9.050, de 2004, que trata da
acessibilidade para os deficientes visuais e auditivos.

Cabe inicialmente mencionar que o marco regulatório da
acessibilidade de bens de uso público encontra seu fundamento nos
arts. 227, § 2º, e 244 da Constituição da República, que estabelecem:

“Art. 227 - § 2º - A lei disporá sobre normas de construção dos
logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos
de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas
portadoras de deficiência.

(...)
Art. 244 - A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos

edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo
atualmente existentes, a fim de garantir acesso adequado às pessoas
portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º”.

No âmbito federal, os referidos dispositivos foram regulamentados
pela Lei Federal nº 10.098, de 19/12/2000, que estabelece normas
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade para as
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá
outras providências. Em seguida, a União editou o Decreto Federal nº
5.296, de 2/12/2004, que regulamenta as Leis nºs 10.048, de
8/11/2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que
especifica, e 10.098, de 19/12/2000, que estabelece normas gerais e
critérios básicos para a promoção da acessibilidade para as pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras
providências. No âmbito estadual, mencione-se a Lei nº 11.666, de
9/12/94, que estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores
de deficiência física aos edifícios de uso público, de acordo com o
estabelecido no art. 227 da Constituição Federal e no art. 224, § 1º, I,
da Constituição Estadual. Vejamos o que estabelecem o art. 1º e o §
2º do art. 3º da referida lei estadual:

“Art. 1º - As disposições de ordem técnica constantes nesta Lei e as
prescrições da Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre a
adequação das edificações e do mobiliário urbano à pessoa deficiente
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serão adotadas nos edifícios de uso público para facilitar o acesso dos
portadores de deficiência física às suas dependências.

(...)
Art. 3º -
(...)
§ 2º - A comunicação visual e sonora deverá apresentar:
a) sinalização visual em cores contrastantes e dimensões

apropriadas para pessoas com visão subnormal;
b) placas indicativas no interior das edificações para a adequada

circulação de portadores de deficiência auditiva;
c) sistema de alarme, especialmente os de incêndio e de saída de

veículos, simultaneamente sonoro e luminoso;
d) fixação, na entrada dos prédios públicos totalmente adaptados às

exigências desta lei, do símbolo internacional de acesso”.
Como se verifica no art. 1º transcrito acima, a lei já incorpora, em

caráter subsidiário, a regulamentação estabelecida pela ABNT,
embora, no que se refere à comunicação visual e sonora, o § 2º do
art. 3º estabeleça normas específicas. Confrontando as normas em
vigor com a proposição em tela, parece-nos que, como regra, as
pretensões do autor já se encontram atendidas, uma vez que a
matéria está detalhadamente disciplinada pela NBR 9.050, de 2004,
da ABNT. Ressalte-se que não convém fazer referência na legislação
estadual à norma específica da ABNT, mas menção genérica, como
faz o art. 1º da Lei nº 11.666, de 9/12/94, para que a legislação
estadual não fique desatualizada na hipótese da edição de novas
normas da ABNT, com a revogação daquelas que se encontram em
vigor.

É possivel, não obstante, melhorar a redação do § 2º do art. 3º da
referida lei estadual, para afastar o entendimento de que, em virtude
de sua redação, não se aplicariam as normas da ABNT para as
comunicações visuais e sonoras que ampliam a acessibilidade dos
prédios de uso público.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.698/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos.
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SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, que estabelece

normas para facilitar o acesso dos portadores de deficiência física aos
edifícios de uso público, de acordo com o estabelecido no art. 227 da
Constituição Federal e no art. 224, § 1º, inciso I, da Constituição
Estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O “caput” do § 2º do art. 3º da Lei nº 11.666, de 9 de

dezembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º - (...)
§ 2º - Além da regulamentação prevista pela Associação Brasileira

de Normas Técnicas, a comunicação visual e sonora deverá
apresentar:”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Sargento Rodrigues - Delvito Alves - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.789/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador de Estado, o Projeto de Lei nº 2.789/2008
“dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 7/10/2008, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Turismo,
Indústria, Comércio e Cooperativismo.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber
parecer sobre sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 188, combinado com art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Governador do Estado encaminhou a esta Casa o projeto de lei

em epígrafe, visando à reestruturação do Conselho Estadual de
Turismo, que foi instituído pela Lei nº 8.502, de 19/12/83, e hoje se
encontra disciplinado pela Lei nº 14.540, de 28/12/2002.

Ao comparar o projeto em apreço com a legislação em vigor,
observa-se que ele traz duas alterações para as quais se deve
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atentar.
Quanto às atribuições do referido órgão colegiado, a proposição em

tela corrige uma imprecisão constante no inciso I do art. 2º da Lei nº
14.540, de 2002. O dispositivo original confere ao órgão colegiado a
atribuição de assessorar o Secretário de Estado do Turismo,
deliberando sobre diversos assuntos ligados ao turismo. A imprecisão
reside no fato de que um órgão que presta assessoramento não
delibera, não toma decisão. Deliberação é um termo que abarca tanto
a idéia de debater, discutir determinado assunto, quanto o ato de
decidir. Quando se reconhece a um órgão colegiado a competência
deliberativa, a intenção do legislador é que esse órgão possa
participar da decisão sobre determinadas matérias, o que não coincide
com o mero assessoramento. A proposição em exame corrige a
mencionada imprecisão da legislação em vigor.

A segunda alteração que merece destaque se refere à composição
do Conselho. A legislação vigente apresenta de forma detalhada os
nove representantes do Poder Executivo e os oito representantes da
sociedade civil, além de prever um representante da Assembléia
Legislativa. A proposição em tela, por sua vez, estabelece que o
Conselho será composto de 43 membros, sendo 15 do setor público e
28 da sociedade civil organizada, que desenvolvam atividades
relacionadas ao turismo (art. 3º). Os demais aspectos sobre a
composição do Conselho serão definidos em decreto. Há, contudo,
uma matéria que não pode ser regulamentada em decreto, porque
ofenderia o princípio da separação dos Poderes: a participação de um
representante do Poder Legislativo no referido Conselho, razão pela
qual apresentamos a Emenda nº 1.

A proposição em tela não apresenta vício de iniciativa, uma vez que
foi encaminhada a esta Casa pelo Governador do Estado. Não há,
também, que se exigir o relatório de impacto financeiro, já que os
membros do Conselho não serão remunerados pelo exercício dos
respectivos cargos, conforme determina o § 3º do art. 3º do projeto.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.789/2008 com
a seguinte Emenda nº 1.
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EMENDA Nº 1
Acrescente-se o seguinte § 7º ao art. 3º:
“Art. 3º – (...)
§ 7º – A Assembléia Legislativa indicará um dos representantes do

setor público a que se refere o ‘caput’ deste artigo.”.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.469/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.469/2008, de autoria do Deput ado Arlen
Santiago, que dá denominação de Francisco Eleutério Couto à
estrada que liga o Município de Lagoa dos Patos ao de São João da
Lagoa, 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° 2.469/2008
Dá denominação à estrada que liga os Municípios de Lagoa dos

Patos e São João da Lagoa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica denominada Francisco Eleutério Couto  a estrada que

liga os Municípios de Lagoa dos Patos e São João da Lagoa.
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°

2.639/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.639/2008, de autoria do Deput ado Alberto
Pinto Coelho, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária Educativa Coronel Murtense de Radiodifusão –
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Ascomecom –, com sede no Município de Coronel Murta, 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° 2.639/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Educativa

Coronel Murtense de Radiodifusão – Ascomecom –, com sede no
Município de Coronel Murta.

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

Comunitária Educativa Coronel Murtense de Radiodifusão –
Ascomecom –, com sede no Município de Coronel Murta.

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°

2.648/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.648/2008, de autoria da Deput ada Elisa Costa,
que declara de utilidade pública a Associação Cultural Comunitária de
Belo Oriente, 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° 2.648/2008
Declara de utilidade pública a Associação Cultural Comunitária 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 Ass ociação Cultural
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Comunitária 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, 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°

2.703/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.703/2008, de autoria do Deput ado Zé Maia,
que declara de utilidade pública a Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados de Ituiutaba – Apac-Ituiutaba –, com
sede no Município de Ituiutaba, 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° 2.703/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados – Apac – de Ituiutaba, 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 Ituiutaba, com
sede nesse Município.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Délio Malheiros, relator - Gláucia

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

2.734/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.734/2008, de autoria do Deput ado Mauri
Torres, que dispõe sobre a denominação do prédio destinado ao
Ministério Público do Estado, situado no Município de Ponte Nova, 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° 2.734/2008
Dá denominação ao prédio do Ministério Público do Estado

localizado no Município de Ponte Nova.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica denominado Edifício Affonso Messias Soares o prédio

do Ministério Público do Estado localizado na Rua Miguel Martins
Chaves, n°s 17, 33, 41 e 43, no Município de Ponte Nova.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Délio

Malheiros.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/11/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Lafayette de Andrada

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem nº 296/2008
(encaminhando o Projeto de Lei nº 2.858/2008), do Governador do
Estado - Ofício - Questão de ordem; chamada para recomposição de
quórum; existência de número regimental para a continuação dos
trabalhos - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nºs 2.859 a 2.862/2008 - Requerimentos
nºs 2.994 a 2.997/2008 - Requerimento dos Deputados Sargento
Rodrigues e André Quintão - Comunicações: Comunicação do
Deputado Almir Paraca - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
João Leite, Ivair Nogueira, André Quintão e Carlos Pimenta - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de
Comunicações - Designação de Comissões: Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Indicação, feita pelo Governador do Estado, do
Nome do Sr. Paulo José de Araújo para Compor o Conselho Estadual
de Educação - Comunicação da Presidência - Despacho de
Requerimentos: Requerimento dos Deputados Sargento Rodrigues e
André Quintão; deferimento - 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 - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -
Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio
Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
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Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira
- Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Inácio Franco - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette
de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Weliton Prado - Zé
Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Lafayette de Andrada) - 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 João Leite, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

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

“MENSAGEM Nº 296/2008*
Belo Horizonte, 4 de novembro 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 projeto
de lei incluso, que autoriza a desafetação de parte da área da Reserva
Biológica Serra Azul, criada pelo Decreto nº 39.950, de 10 de outubro
de 1998.

A providência ora adotada decorre de nova avaliação levada a efeito
pelo grupo de trabalho que reexaminou a área destinada àquela
Reserva, cujas conclusões recomendam o seu redimensionamento,
uma vez que as áreas ora excluídas não têm relevância ambiental.
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Demais disso, sua potencialidade produtiva reveste-se de importante
fator social e econômico para a região do Projeto Jaíba.

Assim, no cumprimento de determinação legal inscrita no parágrafo
único do art. 26 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, cabe a
essa augusta Casa aprovar a medida ora proposta.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.858/2008
Autoriza a desafetação de parte da área da Reserva Biológica Serra

Azul, criada pelo Decreto nº 39.950, de 10 de outubro de 1998.
Art. 1º - A Reserva Biológica Serra Azul, criada pelo Decreto nº

39.950, de 10 de outubro de 1998, com a área aproximada de
7.285ha, fica desafetada em 3.183,6545ha.

§ 1º - Os limites das propriedades desafetadas integram o Anexo I,
Parte I e Parte II desta lei, conforme os dois polígonos elaborados,
tendo como base os levantamentos de campo realizados pelo Instituto
de Terras do Estado de Minas Gerais – ITER.

§ 2º - O Instituto Estadual de Florestas - IEF adotará as providências
necessárias à devolução dos imóveis desafetados aos seus
proprietários.

Art. 2º - As delimitações da Reserva Biológica Serra Azul passam a
ser as constantes do Anexo II desta lei.

Parágrafo único - A área destinada à Reserva passa a ser de
aproximadamente 3.840,9491ha.

Art. 3º - O IEF, no prazo de trezentos e sessenta dias após a
publicação desta lei, constituirá o Conselho Consultivo da Reserva
Biológica Serra Azul.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo I

Memorial Descritivo
* - A tabela contendo o Anexo I (Memorial Descritivo) foi publicada

no “Diário do Legislativo” de 6.11.2008.
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, de coordenadas N

8.307.437,271 m. e E 623.307,801 m., deste, segue com azimute de
185°32'07" e distância de 2.811,86m., até o vértice  2, de coordenadas
N 8.304.638,523 m. e E 623.036,575 m.; deste, segue com azimute de
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273°48'16" e distância de 894,26m., até o vértice 3 , de coordenadas N
8.304.697,859 m. e E 622.144,288 m.; deste, segue com azimute de
271°29'22" e distância de 77,84m., até o vértice 4,  de coordenadas N
8.304.699,882 m. e E 622.066,478 m.; deste, segue com azimute de
268°13'00" e distância de 31,75m., até o vértice 5,  de coordenadas N
8.304.698,894 m. e E 622.034,745 m.; deste, segue com azimute de
264°14'41" e distância de 32,50m., até o vértice 6,  de coordenadas N
8.304.695,635 m. e E 622.002,409 m.; deste, segue com azimute de
257°42'37" e distância de 32,01m., até o vértice 7,  de coordenadas N
8.304.688,822 m. e E 621.971,135 m.; deste, segue com azimute de
255°46'25" e distância de 32,43m., até o vértice 8,  de coordenadas N
8.304.680,852 m. e E 621.939,699 m.; deste, segue com azimute de
249°34'26" e distância de 19,32m., confrontando nes te trecho com
Espólio de Francisco Batista Ferreira, até o vértice 9, de coordenadas
N 8.304.674,109 m. e E 621.921,593 m.; deste, segue com azimute de
247°46'39" e distância de 29,04m., confrontando nes te trecho com
Espólio de Francisco Batista Ferreira, até o vértice 10, de
coordenadas N 8.304.663,126 m. e E 621.894,710 m.; deste, segue
com azimute de 245°42'46" e distância de 30,55m., c onfrontando
neste trecho com Espólio de Francisco Batista Ferreira, até o vértice
11, de coordenadas N 8.304.650,561 m. e E 621.866,865 m.; deste,
segue com azimute de 243°00'38" e distância de 60,9 6m.,
confrontando neste trecho com Espólio de Francisco Batista Ferreira,
até o vértice 12, de coordenadas N 8.304.622,894 m. e E 621.812,541
m.; deste, segue com azimute de 238°27'34" e distân cia de 40,37m.,
confrontando neste trecho com Espólio de Francisco Batista Ferreira,
até o vértice 13, de coordenadas N 8.304.601,774 m. e E 621.778,131
m.; deste, segue com azimute de 236°07'19" e distân cia de 557,96m.,
confrontando neste trecho com Espólio de Francisco Batista Ferreira,
até o vértice 14, de coordenadas N 8.304.290,753 m. e E 621.314,901
m.; deste, segue com azimute de 236°03'13" e distân cia de
1.113,99m., confrontando neste trecho com Espólio de Francisco
Batista Ferreira, até o vértice 15, de coordenadas N 8.303.668,681 m.
e E 620.390,776 m.; deste, segue com azimute de 241°46'03" e
distância de 20,56m., confrontando neste trecho com Espólio de
Francisco Batista Ferreira, até o vértice 16, de coordenadas N
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8.303.658,954 m. e E 620.372,660 m.; deste, segue com azimute de
245°21'32" e distância de 61,20m., confrontando nes te trecho com
Espólio de Francisco Batista Ferreira, até o vértice 17, de
coordenadas N 8.303.633,436 m. e E 620.317,029 m.; deste, segue
com azimute de 263°45'59" e distância de 7,49m., co nfrontando neste
trecho com Antônio Evangelista Cunha, até o vértice 18, de
coordenadas N 8.303.632,623 m. e E 620.309,586 m.; deste, segue
com azimute de 263°48'25" e distância de 46,88m., c onfrontando
neste trecho com Antônio Evangelista Cunha, até o vértice 19, de
coordenadas N 8.303.627,566 m. e E 620.262,982 m.; deste, segue
com azimute de 292°26'57" e distância de 2.690,97m. , confrontando
neste trecho com Antônio Evangelista Cunha, até o vértice 20, de
coordenadas N 8.304.655,149 m. e E 617.775,940 m.; deste, segue
com azimute de 295°35'27" e distância de 124,01m., confrontando
neste trecho com Antônio Evangelista Cunha, até o vértice 21, de
coordenadas N 8.304.708,714 m. e E 617.664,095 m.; deste, segue
com azimute de 301°55'09" e distância de 176,51m., confrontando
neste trecho com Antônio Evangelista Cunha, até o vértice 22, de
coordenadas N 8.304.802,041 m. e E 617.514,270 m.; deste, segue
com azimute de 308°35'55" e distância de 358,31m., confrontando
neste trecho com Antônio Evangelista Cunha, até o vértice 24, de
coordenadas N 8.305.025,579 m. e E 617.234,236 m.; deste, segue
com azimute de 308°21'25" e distância de 11,50m., c onfrontando
neste trecho com Antônio Evangelista Cunha, até o vértice 25, de
coordenadas N 8.305.032,714 m. e E 617.225,220 m.; deste, segue
com azimute de 309°05'34" e distância de 1.997,53m. , confrontando
neste trecho com Germano Romão Borges de Queirós, até o vértice
26, de coordenadas N 8.306.292,311 m. e E 615.674,888 m.; deste,
segue com azimute de 320°41'58" e distância de 13,3 5m.,
confrontando neste trecho com Germano Romão Borges de Queirós,
até o vértice 27, de coordenadas N 8.306.302,642 m. e E 615.666,432
m.; deste, segue com azimute de 334°23'39" e distân cia de 11,14m.,
confrontando neste trecho com Germano Romão Borges de Queirós,
até o vértice 28, de coordenadas N 8.306.312,687 m. e E 615.661,618
m.; deste, segue com azimute de 342°59'37" e distân cia de 16,73m.,
confrontando neste trecho com Germano Romão Borges de Queirós,
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até o vértice 29, de coordenadas N 8.306.328,685 m. e E 615.656,725
m.; deste, segue com azimute de 348°53'35" e distân cia de 16,45m.,
confrontando neste trecho com Germano Romão Borges de Queirós,
até o vértice 30, de coordenadas N 8.306.344,827 m. e E 615.653,556
m.; deste, segue com azimute de 356°46'13" e distân cia de 15,71m.,
confrontando neste trecho com Germano Romão Borges de Queirós,
até o vértice 31, de coordenadas N 8.306.360,511 m. e E 615.652,671
m.; deste, segue com azimute de 11°40'06" e distânc ia de 10,38m.,
confrontando neste trecho com Germano Romão Borges de Queirós,
até o vértice 32, de coordenadas N 8.306.370,675 m. e E 615.654,770
m.; deste, segue com azimute de 27°22'20" e distânc ia de 437,25m.,
até o vértice 33, de coordenadas N 8.306.758,967 m. e E 615.855,803
m.; deste, segue com azimute de 77°08'25" e distânc ia de 1.660,27m.,
confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o
vértice 34, de coordenadas N 8.307.128,483 m. e E 617.474,435 m.;
deste, segue com azimute de 175°23'30" e distância de 845,86m.,
confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o
vértice 35, de coordenadas N 8.306.285,360 m. e E 617.542,395 m.;
deste, segue com azimute de 68°32'56" e distância d e 2.288,16m.,
confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o
vértice 36, de coordenadas N 8.307.122,154 m. e E 619.672,055 m.;
deste, segue com azimute de 155°39'14" e distância de 1.409,65m.,
confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o
vértice 37, de coordenadas N 8.305.837,861 m. e E 620.253,179 m.;
deste, segue com azimute de 90°00'00" e distância d e 0,01m.,
confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o
vértice 38, de coordenadas N 8.305.837,861 m. e E 620.253,188 m.;
deste, segue com azimute de 194°49'37" e distância de 670,68m.,
confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o
vértice 39, de coordenadas N 8.305.189,516 m. e E 620.081,560 m.;
deste, segue com azimute de 175°04'34" e distância de 359,26m.,
confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o
vértice 40, de coordenadas N 8.304.831,579 m. e E 620.112,396 m.;
deste, segue com azimute de 174°04'49" e distância de 975,23m.,
confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o
vértice 41, de coordenadas N 8.303.861,550 m. e E 620.212,975 m.;
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deste, segue com azimute de 133°22'41" e distância de 129,15m.,
confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o
vértice 42, de coordenadas N 8.303.772,847 m. e E 620.306,848 m.;
deste, segue com azimute de 355°59'09" e distância de 0,06m.,
confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o
vértice 43, de coordenadas N 8.303.772,904 m. e E 620.306,844 m.;
deste, segue com azimute de 44°37'55" e distância d e 153,68m.,
confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o
vértice 44, de coordenadas N 8.303.882,269 m. e E 620.414,813 m.;
deste, segue com azimute de 20°10'16" e distância d e 140,52m.,
confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o
vértice 45, de coordenadas N 8.304.014,166 m. e E 620.463,266 m.;
deste, segue com azimute de 19°32'45" e distância d e 594,55m.,
confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o
vértice 46, de coordenadas N 8.304.574,458 m. e E 620.662,181 m.;
deste, segue com azimute de 37°57'47" e distância d e 320,25m.,
confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o
vértice 47, de coordenadas N 8.304.826,947 m. e E 620.859,185 m.;
deste, segue com azimute de 18°00'03" e distância d e 254,00m.,
confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o
vértice 48, de coordenadas N 8.305.068,517 m. e E 620.937,680 m.;
deste, segue com azimute de 335°35'45" e distância de 121,89m.,
confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o
vértice 49, de coordenadas N 8.305.179,516 m. e E 620.887,319 m.;
deste, segue com azimute de 353°14'41" e distância de 376,72m.,
confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o
vértice 50, de coordenadas N 8.305.553,623 m. e E 620.843,006 m.;
deste, segue com azimute de 341°57'38" e distância de 270,97m.,
confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o
vértice 51, de coordenadas N 8.305.811,272 m. e E 620.759,094 m.;
deste, segue com azimute de 35°33'49" e distância d e 154,37m.,
confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o
vértice 52, de coordenadas N 8.305.936,845 m. e E 620.848,875 m.;
deste, segue com azimute de 56°29'13" e distância d e 46,87m.,
confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o
vértice 53, de coordenadas N 8.305.962,723 m. e E 620.887,953 m.;
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deste, segue com azimute de 18°58'33" e distância d e 77,41m.,
confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o
vértice 54, de coordenadas N 8.306.035,925 m. e E 620.913,124 m.;
deste, segue com azimute de 95°11'02" e distância d e 30,00m.,
confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o
vértice 55, de coordenadas N 8.306.033,214 m. e E 620.943,006 m.;
deste, segue com azimute de 354°14'43" e distância de 29,41m.,
confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o
vértice 56, de coordenadas N 8.306.062,476 m. e E 620.940,057 m.;
deste, segue com azimute de 346°22'42" e distância de 63,31m.,
confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o
vértice 57, de coordenadas N 8.306.124,005 m. e E 620.925,147 m.;
deste, segue com azimute de 340°46'06" e distância de 60,49m.,
confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o
vértice 58, de coordenadas N 8.306.181,120 m. e E 620.905,222 m.;
deste, segue com azimute de 326°30'13" e distância de 103,77m.,
confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o
vértice 59, de coordenadas N 8.306.267,654 m. e E 620.847,954 m.;
deste, segue com azimute de 347°58'22" e distância de 79,83m.,
confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o
vértice 60, de coordenadas N 8.306.345,729 m. e E 620.831,320 m.;
deste, segue com azimute de 6°14'24" e distância de  197,07m.,
confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o
vértice 61, de coordenadas N 8.306.541,635 m. e E 620.852,741 m.;
deste, segue com azimute de 14°08'04" e distância d e 129,55m.,
confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o
vértice 62, de coordenadas N 8.306.667,259 m. e E 620.884,376 m.;
deste, segue com azimute de 359°03'22" e distância de 136,84m.,
confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o
vértice 63, de coordenadas N 8.306.804,079 m. e E 620.882,122 m.;
deste, segue com azimute de 352°06'16" e distância de 193,53m.,
confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o
vértice 64, de coordenadas N 8.306.995,774 m. e E 620.855,537 m.;
deste, segue com azimute de 15°28'30" e distância d e 95,60m.,
confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o
vértice 65, de coordenadas N 8.307.087,905 m. e E 620.881,044 m.;
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deste, segue com azimute de 83°54'36" e distância d e 281,88m., até o
vértice 66, de coordenadas N 8.307.117,810 m. e E 621.161,331 m.;
deste, segue com azimute de 82°46'33" e distância d e 468,65m., até o
vértice 67, de coordenadas N 8.307.176,744 m. e E 621.626,261 m.;
deste, segue com azimute de 81°22'14" e distância d e 116,82m., até o
vértice 68, de coordenadas N 8.307.194,272 m. e E 621.741,758 m.;
deste, segue com azimute de 81°10'48" e distância d e 1.584,78m., até
o vértice 1, de coordenadas N 8.307.437,271 m. e E 623.307,801 m.;
ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a
partir da RBMC de Brasília/DF, de coordenadas N 8234791,583m e E
191946,783m e da RBMC de Viçosa/MG, de coordenadas N
7702831,022 m. e E 721802,195 m., e encontram-se representadas
no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº -45°00'00"
WGr, tendo como datum o SAD-69 (Brasil). Todos os azimutes e
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção
UTM.
 Parte II
Área ( ha): 1.622,7754 ha Perímetro: 33.602,86
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 69, de coordenadas

N 8.314.240,150 m. e E 609.987,837 m., situado no limite com
Reserva Biológica Serra Azul, deste, segue com azimute de
137°22'57" e distância de 1.281,96m., confrontando neste trecho com
Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 70, de coordenadas N
8.313.296,767 m. e E 610.855,857 m.; deste, segue com azimute de
139°08'54" e distância de 570,43m., confrontando ne ste trecho com
Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 71, de coordenadas N
8.312.865,293 m. e E 611.228,976 m.; deste, segue com azimute de
139°18'16" e distância de 311,50m., confrontando ne ste trecho com
Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 72, de coordenadas N
8.312.629,119 m. e E 611.432,086 m.; deste, segue com azimute de
139°20'33" e distância de 524,12m., confrontando ne ste trecho com
Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 73, de coordenadas N
8.312.231,512 m. e E 611.773,570 m.; deste, segue com azimute de
139°28'57" e distância de 1.091,58m., confrontando neste trecho com
Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 74, de coordenadas N



113

8.311.401,686 m. e E 612.482,747 m.; deste, segue com azimute de
139°39'59" e distância de 1.365,32m., confrontando neste trecho com
Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 75, de coordenadas N
8.310.360,923 m. e E 613.366,431 m.; deste, segue com azimute de
139°53'53" e distância de 1.100,43m., confrontando neste trecho com
Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 76, de coordenadas N
8.309.519,207 m. e E 614.075,269 m.; deste, segue com azimute de
134°54'26" e distância de 74,29m., confrontando nes te trecho com
Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 77, de coordenadas N
8.309.466,764 m. e E 614.127,882 m.; deste, segue com azimute de
140°41'57" e distância de 483,94m., confrontando ne ste trecho com
Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 78, de coordenadas N
8.309.092,275 m. e E 614.434,407 m.; deste, segue com azimute de
139°56'25" e distância de 882,71m., confrontando ne ste trecho com
Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 79, de coordenadas N
8.308.416,674 m. e E 615.002,502 m.; deste, segue com azimute de
140°18'37" e distância de 386,30m., confrontando ne ste trecho com
Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 80, de coordenadas N
8.308.119,414 m. e E 615.249,202 m.; deste, segue com azimute de
140°43'10" e distância de 270,93m., confrontando ne ste trecho com
Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 81, de coordenadas N
8.307.909,699 m. e E 615.420,733 m.; deste, segue com azimute de
140°14'37" e distância de 180,35m., confrontando ne ste trecho com
Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 82, de coordenadas N
8.307.771,053 m. e E 615.536,070 m.; deste, segue com azimute de
140°30'41" e distância de 311,42m., confrontando ne ste trecho com
Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 83, de coordenadas N
8.307.530,717 m. e E 615.734,108 m.; deste, segue com azimute de
145°27'27" e distância de 203,56m., confrontando ne ste trecho com
Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 84, de coordenadas N
8.307.363,045 m. e E 615.849,529 m.; deste, segue com azimute de
157°36'09" e distância de 81,52m., confrontando nes te trecho com
Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 85, de coordenadas N
8.307.287,674 m. e E 615.880,591 m.; deste, segue com azimute de
164°20'56" e distância de 64,96m., confrontando nes te trecho com
Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 86, de coordenadas N
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8.307.225,122 m. e E 615.898,116 m.; deste, segue com azimute de
170°11'15" e distância de 58,71m., confrontando nes te trecho com
Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 87, de coordenadas N
8.307.167,269 m. e E 615.908,122 m.; deste, segue com azimute de
176°11'16" e distância de 60,81m., confrontando nes te trecho com
Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 88, de coordenadas N
8.307.106,596 m. e E 615.912,165 m.; deste, segue com azimute de
179°50'30" e distância de 60,09m., confrontando nes te trecho com
Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 89, de coordenadas N
8.307.046,508 m. e E 615.912,331 m.; deste, segue com azimute de
183°57'25" e distância de 22,46m., confrontando nes te trecho com
Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 90, de coordenadas N
8.307.024,100 m. e E 615.910,781 m.; deste, segue com azimute de
188°33'44" e distância de 102,09m., confrontando ne ste trecho com
Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 91, de coordenadas N
8.306.923,146 m. e E 615.895,581 m.; deste, segue com azimute de
198°08'45" e distância de 109,11m., confrontando ne ste trecho com
Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 92, de coordenadas N
8.306.819,462 m. e E 615.861,600 m.; deste, segue com azimute de
205°12'46" e distância de 73,47m., confrontando nes te trecho com
Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 93, de coordenadas N
8.306.752,987 m. e E 615.830,301 m.; deste, segue com azimute de
256°49'10" e distância de 487,22m., confrontando ne ste trecho com
José Emod Wolinsk, até o vértice 94, de coordenadas N
8.306.641,889 m. e E 615.355,912 m.; deste, segue com azimute de
257°11'13" e distância de 12,66m., confrontando nes te trecho com
José Emod Wolinsk, até o vértice 95, de coordenadas N
8.306.639,082 m. e E 615.343,570 m.; deste, segue com azimute de
290°38'01" e distância de 72,10m., confrontando nes te trecho com
José Emod Wolinsk, até o vértice 96, de coordenadas N
8.306.664,491 m. e E 615.276,091 m.; deste, segue com azimute de
13°32'27" e distância de 57,74m., confrontando nest e trecho com José
Emod Wolinsk, até o vértice 97, de coordenadas N 8.306.720,630 m. e
E 615.289,611 m.; deste, segue com azimute de 335°3 2'53" e
distância de 25,95m., confrontando neste trecho com José Emod
Wolinsk, até o vértice 98, de coordenadas N 8.306.744,256 m. e E
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615.278,868 m.; deste, segue com azimute de 24°19'4 3" e distância
de 60,40m., confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o
vértice 99, de coordenadas N 8.306.799,295 m. e E 615.303,752 m.;
deste, segue com azimute de 324°13'07" e distância de 30,92m.,
confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 100,
de coordenadas N 8.306.824,378 m. e E 615.285,674 m.; deste,
segue com azimute de 356°28'21" e distância de 44,9 4m.,
confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 101,
de coordenadas N 8.306.869,232 m. e E 615.282,909 m.; deste,
segue com azimute de 321°59'39" e distância de 29,1 0m.,
confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 102,
de coordenadas N 8.306.892,165 m. e E 615.264,988 m.; deste,
segue com azimute de 11°04'52" e distância de 31,56 m., confrontando
neste trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 103, de
coordenadas N 8.306.923,138 m. e E 615.271,054 m.; deste, segue
com azimute de 48°23'00" e distância de 58,67m., co nfrontando neste
trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 104, de coordenadas N
8.306.962,105 m. e E 615.314,918 m.; deste, segue com azimute de
317°59'11" e distância de 50,11m., confrontando nes te trecho com
José Emod Wolinsk, até o vértice 105, de coordenadas N
8.306.999,334 m. e E 615.281,381 m.; deste, segue com azimute de
247°58'11" e distância de 27,95m., confrontando nes te trecho com
José Emod Wolinsk, até o vértice 106, de coordenadas N
8.306.988,851 m. e E 615.255,474 m.; deste, segue com azimute de
155°12'57" e distância de 36,79m., confrontando nes te trecho com
José Emod Wolinsk, até o vértice 107, de coordenadas N
8.306.955,446 m. e E 615.270,898 m.; deste, segue com azimute de
255°06'27" e distância de 50,64m., confrontando nes te trecho com
José Emod Wolinsk, até o vértice 108, de coordenadas N
8.306.942,431 m. e E 615.221,958 m.; deste, segue com azimute de
269°32'46" e distância de 72,07m., confrontando nes te trecho com
José Emod Wolinsk, até o vértice 109, de coordenadas N
8.306.941,860 m. e E 615.149,889 m.; deste, segue com azimute de
354°55'52" e distância de 44,89m., confrontando nes te trecho com
José Emod Wolinsk, até o vértice 110, de coordenadas N
8.306.986,572 m. e E 615.145,923 m.; deste, segue com azimute de
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259°05'38" e distância de 46,92m., confrontando nes te trecho com
José Emod Wolinsk, até o vértice 111, de coordenadas N
8.306.977,695 m. e E 615.099,852 m.; deste, segue com azimute de
55°14'50" e distância de 70,30m., confrontando nest e trecho com José
Emod Wolinsk, até o vértice 112, de coordenadas N 8.307.017,770 m.
e E 615.157,614 m.; deste, segue com azimute de 36°45'11" e
distância de 102,79m., confrontando neste trecho com José Emod
Wolinsk, até o vértice 113, de coordenadas N 8.307.100,129 m. e E
615.219,121 m.; deste, segue com azimute de 319°10' 25" e distância
de 23,03m., confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o
vértice 114, de coordenadas N 8.307.117,553 m. e E 615.204,067 m.;
deste, segue com azimute de 268°49'08" e distância de 18,10m.,
confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 115,
de coordenadas N 8.307.117,180 m. e E 615.185,975 m.; deste,
segue com azimute de 241°06'58" e distância de 109, 74m.,
confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 116,
de coordenadas N 8.307.064,172 m. e E 615.089,887 m.; deste,
segue com azimute de 276°49'06" e distância de 55,7 2m.,
confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 117,
de coordenadas N 8.307.070,787 m. e E 615.034,563 m.; deste,
segue com azimute de 312°00'50" e distância de 10,5 7m.,
confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 118,
de coordenadas N 8.307.077,864 m. e E 615.026,707 m.; deste,
segue com azimute de 44°54'15" e distância de 88,40 m., confrontando
neste trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 119, de
coordenadas N 8.307.140,474 m. e E 615.089,108 m.; deste, segue
com azimute de 322°34'39" e distância de 64,58m., c onfrontando
neste trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 120, de
coordenadas N 8.307.191,760 m. e E 615.049,865 m.; deste, segue
com azimute de 9°56'29" e distância de 48,99m., con frontando neste
trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 121, de coordenadas N
8.307.240,011 m. e E 615.058,322 m.; deste, segue com azimute de
318°23'56" e distância de 45,79m., confrontando nes te trecho com
José Emod Wolinsk, até o vértice 122, de coordenadas N
8.307.274,249 m. e E 615.027,923 m.; deste, segue com azimute de
239°45'25" e distância de 147,88m., confrontando ne ste trecho com
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José Emod Wolinsk, até o vértice 123, de coordenadas N
8.307.199,768 m. e E 614.900,173 m.; deste, segue com azimute de
277°43'35" e distância de 59,81m., confrontando nes te trecho com
José Emod Wolinsk, até o vértice 124, de coordenadas N
8.307.207,809 m. e E 614.840,905 m.; deste, segue com azimute de
23°09'48" e distância de 83,38m., confrontando nest e trecho com José
Emod Wolinsk, até o vértice 125, de coordenadas N 8.307.284,463 m.
e E 614.873,701 m.; deste, segue com azimute de 318°11'57" e
distância de 12,91m., confrontando neste trecho com José Emod
Wolinsk, até o vértice 126, de coordenadas N 8.307.294,088 m. e E
614.865,095 m.; deste, segue com azimute de 231°39' 41" e distância
de 136,86m., confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até
o vértice 127, de coordenadas N 8.307.209,195 m. e E 614.757,751
m.; deste, segue com azimute de 318°59'45" e distân cia de 47,23m.,
confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 128,
de coordenadas N 8.307.244,834 m. e E 614.726,766 m.; deste,
segue com azimute de 300°19'00" e distância de 69,9 8m.,
confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 129,
de coordenadas N 8.307.280,157 m. e E 614.666,358 m.; deste,
segue com azimute de 239°15'50" e distância de 37,4 8m.,
confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações
Ltda, até o vértice 130, de coordenadas N 8.307.261,004 m. e E
614.634,147 m.; deste, segue com azimute de 344°33' 25" e distância
de 83,04m., confrontando neste trecho com Jen Administração e
Participações Ltda, até o vértice 131, de coordenadas N
8.307.341,049 m. e E 614.612,034 m.; deste, segue com azimute de
46°45'55" e distância de 67,47m., confrontando nest e trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 132, de coordenadas
N 8.307.387,262 m. e E 614.661,186 m.; deste, segue com azimute de
295°57'51" e distância de 58,77m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 133, de coordenadas
N 8.307.412,991 m. e E 614.608,350 m.; deste, segue com azimute de
229°35'21" e distância de 77,88m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 134, de coordenadas
N 8.307.362,507 m. e E 614.549,054 m.; deste, segue com azimute de
287°45'19" e distância de 37,27m., confrontando nes te trecho com Jen
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Administração e Participações Ltda, até o vértice 135, de coordenadas
N 8.307.373,874 m. e E 614.513,555 m.; deste, segue com azimute de
225°57'38" e distância de 56,26m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 136, de coordenadas
N 8.307.334,764 m. e E 614.473,111 m.; deste, segue com azimute de
156°58'27" e distância de 85,01m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 137, de coordenadas
N 8.307.256,523 m. e E 614.506,364 m.; deste, segue com azimute de
271°51'57" e distância de 62,75m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 138, de coordenadas
N 8.307.258,566 m. e E 614.443,652 m.; deste, segue com azimute de
307°42'48" e distância de 38,61m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 139, de coordenadas
N 8.307.282,186 m. e E 614.413,106 m.; deste, segue com azimute de
222°47'12" e distância de 63,17m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 140, de coordenadas
N 8.307.235,827 m. e E 614.370,197 m.; deste, segue com azimute de
299°35'22" e distância de 45,61m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 141, de coordenadas
N 8.307.258,348 m. e E 614.330,536 m.; deste, segue com azimute de
187°12'31" e distância de 32,69m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 142, de coordenadas
N 8.307.225,916 m. e E 614.326,434 m.; deste, segue com azimute de
326°53'12" e distância de 48,06m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 143, de coordenadas
N 8.307.266,169 m. e E 614.300,180 m.; deste, segue com azimute de
47°52'53" e distância de 41,17m., confrontando nest e trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 144, de coordenadas
N 8.307.293,781 m. e E 614.330,719 m.; deste, segue com azimute de
317°52'01" e distância de 120,47m., confrontando ne ste trecho com
Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice 145, de
coordenadas N 8.307.383,120 m. e E 614.249,901 m.; deste, segue
com azimute de 10°31'44" e distância de 86,98m., co nfrontando neste
trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice 146,
de coordenadas N 8.307.468,636 m. e E 614.265,795 m.; deste,
segue com azimute de 223°19'31" e distância de 91,7 0m.,
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confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações
Ltda, até o vértice 147, de coordenadas N 8.307.401,930 m. e E
614.202,879 m.; deste, segue com azimute de 142°33' 55" e distância
de 55,73m., confrontando neste trecho com Jen Administração e
Participações Ltda, até o vértice 148, de coordenadas N
8.307.357,675 m. e E 614.236,757 m.; deste, segue com azimute de
216°06'13" e distância de 49,89m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 149, de coordenadas
N 8.307.317,367 m. e E 614.207,360 m.; deste, segue com azimute de
331°48'29" e distância de 90,37m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 150, de coordenadas
N 8.307.397,018 m. e E 614.164,666 m.; deste, segue com azimute de
304°53'51" e distância de 63,95m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 151, de coordenadas
N 8.307.433,605 m. e E 614.112,215 m.; deste, segue com azimute de
234°04'11" e distância de 44,38m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 152, de coordenadas
N 8.307.407,562 m. e E 614.076,278 m.; deste, segue com azimute de
358°24'15" e distância de 79,82m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 153, de coordenadas
N 8.307.487,349 m. e E 614.074,055 m.; deste, segue com azimute de
208°36'34" e distância de 50,29m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 154, de coordenadas
N 8.307.443,195 m. e E 614.049,972 m.; deste, segue com azimute de
240°39'28" e distância de 66,78m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 155, de coordenadas
N 8.307.410,472 m. e E 613.991,761 m.; deste, segue com azimute de
338°16'14" e distância de 85,21m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 156, de coordenadas
N 8.307.489,628 m. e E 613.960,214 m.; deste, segue com azimute de
203°40'09" e distância de 111,61m., confrontando ne ste trecho com
Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice 157, de
coordenadas N 8.307.387,407 m. e E 613.915,408 m.; deste, segue
com azimute de 349°39'40" e distância de 101,89m., confrontando
neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o
vértice 158, de coordenadas N 8.307.487,646 m. e E 613.897,121 m.;
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deste, segue com azimute de 68°05'16" e distância d e 48,28m.,
confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações
Ltda, até o vértice 159, de coordenadas N 8.307.505,665 m. e E
613.941,917 m.; deste, segue com azimute de 39°32'1 4" e distância
de 90,07m., confrontando neste trecho com Jen Administração e
Participações Ltda, até o vértice 160, de coordenadas N
8.307.575,127 m. e E 613.999,253 m.; deste, segue com azimute de
305°59'52" e distância de 62,17m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 161, de coordenadas
N 8.307.611,669 m. e E 613.948,953 m.; deste, segue com azimute de
235°21'16" e distância de 81,12m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 162, de coordenadas
N 8.307.565,551 m. e E 613.882,215 m.; deste, segue com azimute de
304°08'35" e distância de 96,73m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 163, de coordenadas
N 8.307.619,840 m. e E 613.802,160 m.; deste, segue com azimute de
39°28'16" e distância de 77,58m., confrontando nest e trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 164, de coordenadas
N 8.307.679,729 m. e E 613.851,478 m.; deste, segue com azimute de
276°34'10" e distância de 45,24m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 165, de coordenadas
N 8.307.684,905 m. e E 613.806,534 m.; deste, segue com azimute de
235°43'21" e distância de 54,63m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 166, de coordenadas
N 8.307.654,135 m. e E 613.761,389 m.; deste, segue com azimute de
308°20'45" e distância de 47,24m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 167, de coordenadas
N 8.307.683,441 m. e E 613.724,342 m.; deste, segue com azimute de
19°58'37" e distância de 131,58m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 168, de coordenadas
N 8.307.807,100 m. e E 613.769,294 m.; deste, segue com azimute de
236°53'56" e distância de 91,91m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 169, de coordenadas
N 8.307.756,905 m. e E 613.692,298 m.; deste, segue com azimute de
161°53'30" e distância de 71,03m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 170, de coordenadas
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N 8.307.689,390 m. e E 613.714,376 m.; deste, segue com azimute de
250°41'26" e distância de 78,11m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 171, de coordenadas
N 8.307.663,562 m. e E 613.640,662 m.; deste, segue com azimute de
358°29'48" e distância de 126,16m., confrontando ne ste trecho com
Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice 172, de
coordenadas N 8.307.789,675 m. e E 613.637,352 m.; deste, segue
com azimute de 204°32'50" e distância de 116,49m., confrontando
neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o
vértice 173, de coordenadas N 8.307.683,713 m. e E 613.588,957 m.;
deste, segue com azimute de 236°21'31" e distância de 102,21m.,
confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações
Ltda, até o vértice 174, de coordenadas N 8.307.627,090 m. e E
613.503,866 m.; deste, segue com azimute de 353°49' 40" e distância
de 59,12m., confrontando neste trecho com Jen Administração e
Participações Ltda, até o vértice 175, de coordenadas N
8.307.685,864 m. e E 613.497,510 m.; deste, segue com azimute de
34°58'19" e distância de 129,74m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 176, de coordenadas
N 8.307.792,176 m. e E 613.571,873 m.; deste, segue com azimute de
231°52'05" e distância de 85,62m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 177, de coordenadas
N 8.307.739,310 m. e E 613.504,528 m.; deste, segue com azimute de
334°46'07" e distância de 109,51m., confrontando ne ste trecho com
Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice 178, de
coordenadas N 8.307.838,373 m. e E 613.457,846 m.; deste, segue
com azimute de 15°20'14" e distância de 84,12m., co nfrontando neste
trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice 179,
de coordenadas N 8.307.919,495 m. e E 613.480,095 m.; deste,
segue com azimute de 123°13'33" e distância de 93,6 8m.,
confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações
Ltda, até o vértice 180, de coordenadas N 8.307.868,165 m. e E
613.558,458 m.; deste, segue com azimute de 72°13'0 6" e distância
de 71,47m., confrontando neste trecho com Jen Administração e
Participações Ltda, até o vértice 181, de coordenadas N
8.307.889,990 m. e E 613.626,510 m.; deste, segue com azimute de
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291°42'32" e distância de 103,99m., confrontando ne ste trecho com
Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice 182, de
coordenadas N 8.307.928,453 m. e E 613.529,900 m.; deste, segue
com azimute de 321°22'01" e distância de 106,27m., confrontando
neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o
vértice 183, de coordenadas N 8.308.011,466 m. e E 613.463,553 m.;
deste, segue com azimute de 207°34'18" e distância de 65,50m.,
confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações
Ltda, até o vértice 184, de coordenadas N 8.307.953,407 m. e E
613.433,237 m.; deste, segue com azimute de 284°56' 35" e distância
de 46,08m., confrontando neste trecho com Jen Administração e
Participações Ltda, até o vértice 185, de coordenadas N
8.307.965,290 m. e E 613.388,712 m.; deste, segue com azimute de
346°29'32" e distância de 74,87m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 186, de coordenadas
N 8.308.038,085 m. e E 613.371,225 m.; deste, segue com azimute de
82°46'39" e distância de 108,59m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 187, de coordenadas
N 8.308.051,738 m. e E 613.478,958 m.; deste, segue com azimute de
316°46'23" e distância de 104,74m., confrontando ne ste trecho com
Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice 188, de
coordenadas N 8.308.128,059 m. e E 613.407,220 m.; deste, segue
com azimute de 259°57'03" e distância de 22,70m., c onfrontando
neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o
vértice 189, de coordenadas N 8.308.124,098 m. e E 613.384,868 m.;
deste, segue com azimute de 282°38'23" e distância de 89,59m.,
confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações
Ltda, até o vértice 190, de coordenadas N 8.308.143,701 m. e E
613.297,454 m.; deste, segue com azimute de 37°21'1 3" e distância
de 115,17m., confrontando neste trecho com Jen Administração e
Participações Ltda, até o vértice 191, de coordenadas N
8.308.235,251 m. e E 613.367,332 m.; deste, segue com azimute de
253°04'18" e distância de 101,36m., confrontando ne ste trecho com
Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice 192, de
coordenadas N 8.308.205,738 m. e E 613.270,365 m.; deste, segue
com azimute de 357°58'07" e distância de 69,23m., c onfrontando
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neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o
vértice 193, de coordenadas N 8.308.274,929 m. e E 613.267,911 m.;
deste, segue com azimute de 55°16'10" e distância d e 103,03m.,
confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações
Ltda, até o vértice 194, de coordenadas N 8.308.333,629 m. e E
613.352,588 m.; deste, segue com azimute de 303°50' 41" e distância
de 85,86m., confrontando neste trecho com Jen Administração e
Participações Ltda, até o vértice 195, de coordenadas N
8.308.381,451 m. e E 613.281,273 m.; deste, segue com azimute de
28°04'32" e distância de 117,92m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 196, de coordenadas
N 8.308.485,492 m. e E 613.336,769 m.; deste, segue com azimute de
242°42'44" e distância de 82,73m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 197, de coordenadas
N 8.308.447,564 m. e E 613.263,246 m.; deste, segue com azimute de
339°30'19" e distância de 83,95m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 198, de coordenadas
N 8.308.526,196 m. e E 613.233,855 m.; deste, segue com azimute de
68°15'24" e distância de 60,79m., confrontando nest e trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 199, de coordenadas
N 8.308.548,716 m. e E 613.290,321 m.; deste, segue com azimute de
311°10'42" e distância de 52,87m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 200, de coordenadas
N 8.308.583,523 m. e E 613.250,531 m.; deste, segue com azimute de
347°52'56" e distância de 51,41m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 201, de coordenadas
N 8.308.633,787 m. e E 613.239,739 m.; deste, segue com azimute de
233°02'22" e distância de 65,13m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 202, de coordenadas
N 8.308.594,628 m. e E 613.187,699 m.; deste, segue com azimute de
345°51'17" e distância de 49,93m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 203, de coordenadas
N 8.308.643,044 m. e E 613.175,497 m.; deste, segue com azimute de
280°59'50" e distância de 124,88m., confrontando ne ste trecho com
Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice 204, de
coordenadas N 8.308.666,867 m. e E 613.052,907 m.; deste, segue
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com azimute de 49°49'45" e distância de 60,85m., co nfrontando neste
trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice 205,
de coordenadas N 8.308.706,121 m. e E 613.099,406 m.; deste,
segue com azimute de 265°38'32" e distância de 80,3 5m.,
confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações
Ltda, até o vértice 206, de coordenadas N 8.308.700,016 m. e E
613.019,293 m.; deste, segue com azimute de 243°31' 00" e distância
de 61,54m., confrontando neste trecho com Jen Administração e
Participações Ltda, até o vértice 207, de coordenadas N
8.308.672,571 m. e E 612.964,207 m.; deste, segue com azimute de
314°08'20" e distância de 62,71m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 208, de coordenadas
N 8.308.716,243 m. e E 612.919,202 m.; deste, segue com azimute de
246°53'54" e distância de 67,62m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 209, de coordenadas
N 8.308.689,710 m. e E 612.857,001 m.; deste, segue com azimute de
342°42'08" e distância de 81,67m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 210, de coordenadas
N 8.308.767,685 m. e E 612.832,718 m.; deste, segue com azimute de
106°06'52" e distância de 45,87m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 211, de coordenadas
N 8.308.754,954 m. e E 612.876,784 m.; deste, segue com azimute de
44°57'55" e distância de 109,83m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 212, de coordenadas
N 8.308.832,661 m. e E 612.954,397 m.; deste, segue com azimute de
297°31'43" e distância de 58,78m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 213, de coordenadas
N 8.308.859,828 m. e E 612.902,273 m.; deste, segue com azimute de
44°07'30" e distância de 83,03m., confrontando nest e trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 214, de coordenadas
N 8.308.919,432 m. e E 612.960,084 m.; deste, segue com azimute de
338°07'43" e distância de 105,94m., confrontando ne ste trecho com
Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice 215, de
coordenadas N 8.309.017,749 m. e E 612.920,618 m.; deste, segue
com azimute de 269°59'17" e distância de 81,00m., c onfrontando
neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o
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vértice 216, de coordenadas N 8.309.017,732 m. e E 612.839,619 m.;
deste, segue com azimute de 188°56'02" e distância de 42,96m.,
confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações
Ltda, até o vértice 217, de coordenadas N 8.308.975,296 m. e E
612.832,948 m.; deste, segue com azimute de 107°59' 04" e distância
de 65,75m., confrontando neste trecho com Jen Administração e
Participações Ltda, até o vértice 218, de coordenadas N
8.308.954,995 m. e E 612.895,486 m.; deste, segue com azimute de
219°06'51" e distância de 54,28m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 219, de coordenadas
N 8.308.912,879 m. e E 612.861,242 m.; deste, segue com azimute de
324°04'27" e distância de 50,91m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 220, de coordenadas
N 8.308.954,101 m. e E 612.831,374 m.; deste, segue com azimute de
240°52'13" e distância de 44,38m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 221, de coordenadas
N 8.308.932,499 m. e E 612.792,610 m.; deste, segue com azimute de
0°05'18" e distância de 49,93m., confrontando neste  trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 222, de coordenadas
N 8.308.982,432 m. e E 612.792,687 m.; deste, segue com azimute de
300°23'24" e distância de 49,21m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 223, de coordenadas
N 8.309.007,325 m. e E 612.750,241 m.; deste, segue com azimute de
223°27'41" e distância de 69,94m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 224, de coordenadas
N 8.308.956,560 m. e E 612.702,132 m.; deste, segue com azimute de
8°10'38" e distância de 69,84m., confrontando neste  trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 225, de coordenadas
N 8.309.025,692 m. e E 612.712,066 m.; deste, segue com azimute de
278°35'03" e distância de 60,67m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 226, de coordenadas
N 8.309.034,748 m. e E 612.652,074 m.; deste, segue com azimute de
340°09'52" e distância de 157,02m., confrontando ne ste trecho com
Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice 227, de
coordenadas N 8.309.182,449 m. e E 612.598,795 m.; deste, segue
com azimute de 195°15'59" e distância de 35,65m., c onfrontando
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neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o
vértice 228, de coordenadas N 8.309.148,060 m. e E 612.589,409 m.;
deste, segue com azimute de 253°42'44" e distância de 89,76m.,
confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações
Ltda, até o vértice 229, de coordenadas N 8.309.122,886 m. e E
612.503,253 m.; deste, segue com azimute de 37°10'5 6" e distância
de 88,54m., confrontando neste trecho com Jen Administração e
Participações Ltda, até o vértice 230, de coordenadas N
8.309.193,428 m. e E 612.556,763 m.; deste, segue com azimute de
278°20'39" e distância de 109,50 m., confrontando n este trecho com
Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice 231, de
coordenadas N 8.309.209,319 m. e E 612.448,418 m.; deste, segue
com azimute de 156°33'01" e distância de 97,41m., c onfrontando
neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o
vértice 232, de coordenadas N 8.309.119,951 m. e E 612.487,183 m.;
deste, segue com azimute de 295°52'11" e distância de 119,41m.,
confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações
Ltda, até o vértice 233, de coordenadas N 8.309.172,055 m. e E
612.379,735 m.; deste, segue com azimute de 227°13' 33" e distância
de 62,70m., confrontando neste trecho com Jen Administração e
Participações Ltda, até o vértice 234, de coordenadas N
8.309.129,472 m. e E 612.333,708 m.; deste, segue com azimute de
318°23'23" e distância de 59,77m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 235, de coordenadas
N 8.309.174,163 m. e E 612.294,015 m.; deste, segue com azimute de
179°33'07" e distância de 115,37m., confrontando ne ste trecho com
Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice 236, de
coordenadas N 8.309.058,798 m. e E 612.294,917 m.; deste, segue
com azimute de 266°54'42" e distância de 65,97m., c onfrontando
neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o
vértice 237, de coordenadas N 8.309.055,244 m. e E 612.229,046 m.;
deste, segue com azimute de 331°48'56" e distância de 76,15m.,
confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações
Ltda, até o vértice 238, de coordenadas N 8.309.122,362 m. e E
612.193,081 m.; deste, segue com azimute de 283°16' 17" e distância
de 124,79m., confrontando neste trecho com Jen Administração e
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Participações Ltda, até o vértice 239, de coordenadas N
8.309.151,009 m. e E 612.071,625 m.; deste, segue com azimute de
8°57'30" e distância de 29,76m., confrontando neste  trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 240, de coordenadas
N 8.309.180,405 m. e E 612.076,259 m.; deste, segue com azimute de
281°57'13" e distância de 11,99m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 241, de coordenadas
N 8.309.182,889 m. e E 612.064,526 m.; deste, segue com azimute de
303°03'30" e distância de 40,55m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 242, de coordenadas
N 8.309.205,011 m. e E 612.030,537 m.; deste, segue com azimute de
41°27'43" e distância de 151,58m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 243, de coordenadas
N 8.309.318,607 m. e E 612.130,904 m.; deste, segue com azimute de
295°21'04" e distância de 92,12m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 244, de coordenadas
N 8.309.358,049 m. e E 612.047,656 m.; deste, segue com azimute de
355°13'18" e distância de 57,12m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 245, de coordenadas
N 8.309.414,970 m. e E 612.042,898 m.; deste, segue com azimute de
280°36'57" e distância de 42,76m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 246, de coordenadas
N 8.309.422,848 m. e E 612.000,866 m.; deste, segue com azimute de
200°18'13" e distância de 90,09m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 247, de coordenadas
N 8.309.338,355 m. e E 611.969,605 m.; deste, segue com azimute de
298°46'17" e distância de 117,11m., confrontando ne ste trecho com
Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice 248, de
coordenadas N 8.309.394,720 m. e E 611.866,956 m.; deste, segue
com azimute de 181°13'14" e distância de 95,12m., c onfrontando
neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o
vértice 249, de coordenadas N 8.309.299,622 m. e E 611.864,930 m.;
deste, segue com azimute de 237°49'01" e distância de 96,88m.,
confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações
Ltda, até o vértice 250, de coordenadas N 8.309.248,020 m. e E
611.782,934 m.; deste, segue com azimute de 270°59' 10" e distância
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de 139,73m., confrontando neste trecho com Jen Administração e
Participações Ltda, até o vértice 251, de coordenadas N
8.309.250,425 m. e E 611.643,225 m.; deste, segue com azimute de
348°28'46" e distância de 110,06m., confrontando ne ste trecho com
Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice 252, de
coordenadas N 8.309.358,268 m. e E 611.621,244 m.; deste, segue
com azimute de 283°47'40" e distância de 104,84m., confrontando
neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o
vértice 253, de coordenadas N 8.309.383,265 m. e E 611.519,431 m.;
deste, segue com azimute de 5°28'51" e distância de  127,30 m.,
confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações
Ltda, até o vértice 254, de coordenadas N 8.309.509,987 m. e E
611.531,590 m.; deste, segue com azimute de 14°17'3 6" e distância
de 125,45m., confrontando neste trecho com Jen Administração e
Participações Ltda, até o vértice 255, de coordenadas N
8.309.631,550 m. e E 611.562,561 m.; deste, segue com azimute de
320°26'43" e distância de 105,51m., confrontando ne ste trecho com
Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice 256, de
coordenadas N 8.309.712,903 m. e E 611.495,368 m.; deste, segue
com azimute de 328°53'45" e distância de 202,44m., confrontando
neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o
vértice 257, de coordenadas N 8.309.886,234 m. e E 611.390,791 m.;
deste, segue com azimute de 249°39'55" e distância de 67,96m.,
confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações
Ltda, até o vértice 258, de coordenadas N 8.309.862,617 m. e E
611.327,065 m.; deste, segue com azimute de 279°13' 29" e distância
de 4,92m., confrontando neste trecho com Jen Administração e
Participações Ltda, até o vértice 259, de coordenadas N
8.309.863,405 m. e E 611.322,213 m.; deste, segue com azimute de
323°26'33" e distância de 54,41m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 260, de coordenadas
N 8.309.907,114 m. e E 611.289,802 m.; deste, segue com azimute de
353°21'44" e distância de 35,61m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 261, de coordenadas
N 8.309.942,483 m. e E 611.285,686 m.; deste, segue com azimute de
286°03'48" e distância de 94,07m., confrontando nes te trecho com Jen
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Administração e Participações Ltda, até o vértice 262, de coordenadas
N 8.309.968,511 m. e E 611.195,292 m.; deste, segue com azimute de
285°04'52" e distância de 29,62m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 263, de coordenadas
N 8.309.976,217 m. e E 611.166,695 m.; deste, segue com azimute de
269°05'34" e distância de 89,44m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 264, de coordenadas
N 8.309.974,801 m. e E 611.077,267 m.; deste, segue com azimute de
10°02'17" e distância de 64,84m., confrontando nest e trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 265, de coordenadas
N 8.310.038,644 m. e E 611.088,568 m.; deste, segue com azimute de
333°33'16" e distância de 25,27m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 266, de coordenadas
N 8.310.061,274 m. e E 611.077,312 m.; deste, segue com azimute de
277°52'20" e distância de 173,25m., confrontando ne ste trecho com
Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice 267, de
coordenadas N 8.310.085,003 m. e E 610.905,697 m.; deste, segue
com azimute de 219°48'03" e distância de 95,63m., c onfrontando
neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o
vértice 268, de coordenadas N 8.310.011,530 m. e E 610.844,480 m.;
deste, segue com azimute de 290°02'35" e distância de 86,39m.,
confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações
Ltda, até o vértice 269, de coordenadas N 8.310.041,138 m. e E
610.763,322 m.; deste, segue com azimute de 56°21'2 8" e distância
de 44,81m., confrontando neste trecho com Jen Administração e
Participações Ltda, até o vértice 270, de coordenadas N
8.310.065,961 m. e E 610.800,624 m.; deste, segue com azimute de
0°01'53" e distância de 41,83m., confrontando neste  trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 271, de coordenadas
N 8.310.107,792 m. e E 610.800,647 m.; deste, segue com azimute de
320°49'21" e distância de 43,83m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 272, de coordenadas
N 8.310.141,767 m. e E 610.772,960 m.; deste, segue com azimute de
280°05'51" e distância de 103,89m., confrontando ne ste trecho com
Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice 273, de
coordenadas N 8.310.159,982 m. e E 610.670,677 m.; deste, segue
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com azimute de 318°44'27" e distância de 13,31m., c onfrontando
neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o
vértice 274, de coordenadas N 8.310.169,987 m. e E 610.661,900 m.;
deste, segue com azimute de 22°35'45" e distância d e 61,47m.,
confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações
Ltda, até o vértice 275, de coordenadas N 8.310.226,737 m. e E
610.685,518 m.; deste, segue com azimute de 4°29'32 " e distância de
115,41m., confrontando neste trecho com Jen Administração e
Participações Ltda, até o vértice 276, de coordenadas N
8.310.341,790 m. e E 610.694,557 m.; deste, segue com azimute de
107°33'38" e distância de 59,65m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 277, de coordenadas
N 8.310.323,793 m. e E 610.751,427 m.; deste, segue com azimute de
130°24'14" e distância de 49,55m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 278, de coordenadas
N 8.310.291,677 m. e E 610.789,158 m.; deste, segue com azimute de
11°58'22" e distância de 56,68m., confrontando nest e trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 279, de coordenadas
N 8.310.347,124 m. e E 610.800,916 m.; deste, segue com azimute de
334°23'30" e distância de 50,84m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 280, de coordenadas
N 8.310.392,970 m. e E 610.778,942 m.; deste, segue com azimute de
283°01'34" e distância de 36,63m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 281, de coordenadas
N 8.310.401,227 m. e E 610.743,251 m.; deste, segue com azimute de
231°31'16" e distância de 24,82m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 282, de coordenadas
N 8.310.385,781 m. e E 610.723,818 m.; deste, segue com azimute de
276°53'02" e distância de 33,14m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 283, de coordenadas
N 8.310.389,753 m. e E 610.690,917 m.; deste, segue com azimute de
298°33'47" e distância de 95,90m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 284, de coordenadas
N 8.310.435,605 m. e E 610.606,689 m.; deste, segue com azimute de
33°12'25" e distância de 96,12m., confrontando nest e trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 285, de coordenadas
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N 8.310.516,032 m. e E 610.659,333 m.; deste, segue com azimute de
44°42'18" e distância de 69,36m., confrontando nest e trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 286, de coordenadas
N 8.310.565,331 m. e E 610.708,127 m.; deste, segue com azimute de
306°32'51" e distância de 91,31m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 287, de coordenadas
N 8.310.619,708 m. e E 610.634,768 m.; deste, segue com azimute de
259°39'06" e distância de 63,88m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 288, de coordenadas
N 8.310.608,233 m. e E 610.571,926 m.; deste, segue com azimute de
349°49'10" e distância de 18,94m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 289, de coordenadas
N 8.310.626,871 m. e E 610.568,579 m.; deste, segue com azimute de
62°38'28" e distância de 69,07m., confrontando nest e trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 290, de coordenadas
N 8.310.658,614 m. e E 610.629,925 m.; deste, segue com azimute de
37°36'58" e distância de 14,42m., confrontando nest e trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 291, de coordenadas
N 8.310.670,037 m. e E 610.638,727 m.; deste, segue com azimute de
315°39'02" e distância de 9,90m., confrontando nest e trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 292, de coordenadas
N 8.310.677,119 m. e E 610.631,804 m.; deste, segue com azimute de
279°23'50" e distância de 101,41m., confrontando ne ste trecho com
Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice 293, de
coordenadas N 8.310.693,677 m. e E 610.531,756 m.; deste, segue
com azimute de 25°37'47" e distância de 89,30 m., c onfrontando neste
trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice 294,
de coordenadas N 8.310.774,195 m. e E 610.570,385 m.; deste,
segue com azimute de 282°19'29" e distância de 87,8 0m.,
confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações
Ltda, até o vértice 295, de coordenadas N 8.310.792,935 m. e E
610.484,613 m.; deste, segue com azimute de 242°18' 32" e distância
de 23,30m., confrontando neste trecho com Jen Administração e
Participações Ltda, até o vértice 296, de coordenadas N
8.310.782,107 m. e E 610.463,981 m.; deste, segue com azimute de
222°13'50" e distância de 56,73m., confrontando nes te trecho com Jen
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Administração e Participações Ltda, até o vértice 297, de coordenadas
N 8.310.740,105 m. e E 610.425,855 m.; deste, segue com azimute de
274°06'57" e distância de 21,99m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 298, de coordenadas
N 8.310.741,683 m. e E 610.403,925 m.; deste, segue com azimute de
6°21'23" e distância de 66,09m., confrontando neste  trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 299, de coordenadas
N 8.310.807,368 m. e E 610.411,242 m.; deste, segue com azimute de
293°26'33" e distância de 37,40m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 300, de coordenadas
N 8.310.822,246 m. e E 610.376,931 m.; deste, segue com azimute de
257°54'34" e distância de 35,37m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 301, de coordenadas
N 8.310.814,837 m. e E 610.342,343 m.; deste, segue com azimute de
230°02'47" e distância de 37,69m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 302, de coordenadas
N 8.310.790,636 m. e E 610.313,454 m.; deste, segue com azimute de
314°26'59" e distância de 23,49m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 303, de coordenadas
N 8.310.807,085 m. e E 610.296,686 m.; deste, segue com azimute de
31°00'51" e distância de 98,63m., confrontando nest e trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 304, de coordenadas
N 8.310.891,618 m. e E 610.347,507 m.; deste, segue com azimute de
258°29'10" e distância de 41,30m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 305, de coordenadas
N 8.310.883,375 m. e E 610.307,042 m.; deste, segue com azimute de
326°37'29" e distância de 31,81m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 306, de coordenadas
N 8.310.909,937 m. e E 610.289,544 m.; deste, segue com azimute de
209°56'01" e distância de 56,92m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 307, de coordenadas
N 8.310.860,606 m. e E 610.261,139 m.; deste, segue com azimute de
295°24'18" e distância de 28,50m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 308, de coordenadas
N 8.310.872,832 m. e E 610.235,397 m.; deste, segue com azimute de
38°25'10" e distância de 97,40m., confrontando nest e trecho com Jen
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Administração e Participações Ltda, até o vértice 309, de coordenadas
N 8.310.949,146 m. e E 610.295,925 m.; deste, segue com azimute de
104°05'32" e distância de 41,63m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 310, de coordenadas
N 8.310.939,009 m. e E 610.336,305 m.; deste, segue com azimute de
357°37'35" e distância de 81,35m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 311, de coordenadas
N 8.311.020,290 m. e E 610.332,936 m.; deste, segue com azimute de
20°10'14" e distância de 45,59m., confrontando nest e trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 312, de coordenadas
N 8.311.063,086 m. e E 610.348,657 m.; deste, segue com azimute de
301°10'20" e distância de 29,35m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 313, de coordenadas
N 8.311.078,279 m. e E 610.323,543 m.; deste, segue com azimute de
291°26'17" e distância de 60,03m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 314, de coordenadas
N 8.311.100,221 m. e E 610.267,663 m.; deste, segue com azimute de
193°32'05" e distância de 67,16m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 315, de coordenadas
N 8.311.034,929 m. e E 610.251,946 m.; deste, segue com azimute de
287°21'14" e distância de 10,66m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 316, de coordenadas
N 8.311.038,109 m. e E 610.241,770 m.; deste, segue com azimute de
316°39'38" e distância de 116,00m., confrontando ne ste trecho com
Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice 317, de
coordenadas N 8.311.122,478 m. e E 610.162,155 m.; deste, segue
com azimute de 285°46'43" e distância de 110,55m., confrontando
neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o
vértice 318, de coordenadas N 8.311.152,539 m. e E 610.055,771 m.;
deste, segue com azimute de 255°28'06" e distância de 61,89m.,
confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações
Ltda, até o vértice 319, de coordenadas N 8.311.137,011 m. e E
609.995,865 m.; deste, segue com azimute de 42°04'1 3" e distância
de 113,80m., confrontando neste trecho com Jen Administração e
Participações Ltda, até o vértice 320, de coordenadas N
8.311.221,491 m. e E 610.072,119 m.; deste, segue com azimute de
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328°12'51" e distância de 14,93m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 321, de coordenadas
N 8.311.234,183 m. e E 610.064,254 m.; deste, segue com azimute de
356°13'41" e distância de 13,53m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 322, de coordenadas
N 8.311.247,683 m. e E 610.063,364 m.; deste, segue com azimute de
34°03'00" e distância de 33,55m., confrontando nest e trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 323, de coordenadas
N 8.311.275,482 m. e E 610.082,150 m.; deste, segue com azimute de
273°11'25" e distância de 45,88m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 324, de coordenadas
N 8.311.278,035 m. e E 610.036,346 m.; deste, segue com azimute de
281°00'07" e distância de 47,11m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 325, de coordenadas
N 8.311.287,026 m. e E 609.990,100 m.; deste, segue com azimute de
237°47'16" e distância de 57,35m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 326, de coordenadas
N 8.311.256,457 m. e E 609.941,580 m.; deste, segue com azimute de
331°15'17" e distância de 70,73m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 327, de coordenadas
N 8.311.318,474 m. e E 609.907,563 m.; deste, segue com azimute de
76°41'15" e distância de 84,13m., confrontando nest e trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 328, de coordenadas
N 8.311.337,847 m. e E 609.989,437 m.; deste, segue com azimute de
308°40'39" e distância de 149,11m., confrontando ne ste trecho com
Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice 329, de
coordenadas N 8.311.431,030 m. e E 609.873,032 m.; deste, segue
com azimute de 197°22'31" e distância de 77,63m., c onfrontando
neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o
vértice 330, de coordenadas N 8.311.356,938 m. e E 609.849,848 m.;
deste, segue com azimute de 330°51'56" e distância de 63,69m.,
confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações
Ltda, até o vértice 331, de coordenadas N 8.311.412,573 m. e E
609.818,838 m.; deste, segue com azimute de 264°42' 31" e distância
de 49,85m., confrontando neste trecho com Jen Administração e
Participações Ltda, até o vértice 332, de coordenadas N
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8.311.407,976 m. e E 609.769,204 m.; deste, segue com azimute de
287°28'20" e distância de 49,22m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 333, de coordenadas
N 8.311.422,754 m. e E 609.722,255 m.; deste, segue com azimute de
274°38'43" e distância de 45,67m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 334, de coordenadas
N 8.311.426,453 m. e E 609.676,731 m.; deste, segue com azimute de
26°18'59" e distância de 122,68m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 335, de coordenadas
N 8.311.536,422 m. e E 609.731,120 m.; deste, segue com azimute de
272°14'49" e distância de 65,93m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 336, de coordenadas
N 8.311.539,007 m. e E 609.665,241 m.; deste, segue com azimute de
253°02'13" e distância de 39,28m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 337, de coordenadas
N 8.311.527,548 m. e E 609.627,674 m.; deste, segue com azimute de
300°07'01" e distância de 75,74m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 338, de coordenadas
N 8.311.565,554 m. e E 609.562,155 m.; deste, segue com azimute de
20°31'06" e distância de 43,07m., confrontando nest e trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 339, de coordenadas
N 8.311.605,891 m. e E 609.577,251 m.; deste, segue com azimute de
235°58'52" e distância de 66,27m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 340, de coordenadas
N 8.311.568,818 m. e E 609.522,327 m.; deste, segue com azimute de
242°42'43" e distância de 10,06m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 341, de coordenadas
N 8.311.564,204 m. e E 609.513,383 m.; deste, segue com azimute de
332°46'30" e distância de 43,44m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 342, de coordenadas
N 8.311.602,833 m. e E 609.493,509 m.; deste, segue com azimute de
70°58'44" e distância de 54,19m., confrontando nest e trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 343, de coordenadas
N 8.311.620,494 m. e E 609.544,739 m.; deste, segue com azimute de
337°03'10" e distância de 103,12m., confrontando ne ste trecho com
Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice 344, de
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coordenadas N 8.311.715,452 m. e E 609.504,535 m.; deste, segue
com azimute de 286°43'08" e distância de 86,58m., c onfrontando
neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o
vértice 345, de coordenadas N 8.311.740,360 m. e E 609.421,612 m.;
deste, segue com azimute de 279°24'43" e distância de 26,99m.,
confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações
Ltda, até o vértice 346, de coordenadas N 8.311.744,774 m. e E
609.394,984 m.; deste, segue com azimute de 305°54' 24" e distância
de 61,32m., confrontando neste trecho com Jen Administração e
Participações Ltda, até o vértice 347, de coordenadas N
8.311.780,738 m. e E 609.345,314 m.; deste, segue com azimute de
189°31'20" e distância de 37,36m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 348, de coordenadas
N 8.311.743,890 m. e E 609.339,133 m.; deste, segue com azimute de
302°48'01" e distância de 70,89m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 349, de coordenadas
N 8.311.782,294 m. e E 609.279,542 m.; deste, segue com azimute de
68°47'49" e distância de 41,68m., confrontando nest e trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 350, de coordenadas
N 8.311.797,370 m. e E 609.318,404 m.; deste, segue com azimute de
346°52'46" e distância de 24,70m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 351, de coordenadas
N 8.311.821,430 m. e E 609.312,796 m.; deste, segue com azimute de
302°19'20" e distância de 38,15m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 352, de coordenadas
N 8.311.841,830 m. e E 609.280,554 m.; deste, segue com azimute de
77°38'01" e distância de 52,14m., confrontando nest e trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 353, de coordenadas
N 8.311.852,997 m. e E 609.331,487 m.; deste, segue com azimute de
332°34'44" e distância de 32,60m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 354, de coordenadas
N 8.311.881,932 m. e E 609.316,475 m.; deste, segue com azimute de
238°29'49" e distância de 42,56m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 355, de coordenadas
N 8.311.859,692 m. e E 609.280,187 m.; deste, segue com azimute de
248°06'25" e distância de 66,08m., confrontando nes te trecho com Jen



137

Administração e Participações Ltda, até o vértice 356, de coordenadas
N 8.311.835,051 m. e E 609.218,869 m.; deste, segue com azimute de
4°40'33" e distância de 99,54m., confrontando neste  trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 357, de coordenadas
N 8.311.934,255 m. e E 609.226,983 m.; deste, segue com azimute de
340°12'37" e distância de 86,28m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 358, de coordenadas
N 8.312.015,443 m. e E 609.197,770 m.; deste, segue com azimute de
274°40'22" e distância de 41,26m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 359, de coordenadas
N 8.312.018,804 m. e E 609.156,649 m.; deste, segue com azimute de
219°14'23" e distância de 32,92m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 360, de coordenadas
N 8.311.993,305 m. e E 609.135,823 m.; deste, segue com azimute de
281°35'47" e distância de 18,37m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 361, de coordenadas
N 8.311.996,997 m. e E 609.117,831 m.; deste, segue com azimute de
194°12'52" e distância de 42,42m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 362, de coordenadas
N 8.311.955,877 m. e E 609.107,415 m.; deste, segue com azimute de
243°57'42" e distância de 26,46m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 363, de coordenadas
N 8.311.944,262 m. e E 609.083,641 m.; deste, segue com azimute de
274°50'20" e distância de 40,46m., confrontando nes te trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 364, de coordenadas
N 8.311.947,675 m. e E 609.043,325 m.; deste, segue com azimute de
14°14'19" e distância de 16,28m., confrontando nest e trecho com Jen
Administração e Participações Ltda, até o vértice 365, de coordenadas
N 8.311.963,458 m. e E 609.047,330 m.; deste, segue com azimute de
291°11'42" e distância de 29,71m., confrontando nes te trecho com
Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 366, de coordenadas N
8.311.974,199 m. e E 609.019,631 m.; deste, segue com azimute de
218°53'40" e distância de 55,16m., confrontando nes te trecho com
Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 367, de coordenadas N
8.311.931,268 m. e E 608.984,997 m.; deste, segue com azimute de
307°40'18" e distância de 35,82m., confrontando nes te trecho com
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Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 368, de coordenadas N
8.311.953,157 m. e E 608.956,647 m.; deste, segue com azimute de
22°12'43" e distância de 71,52m., confrontando nest e trecho com
Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 369, de coordenadas N
8.312.019,367 m. e E 608.983,683 m.; deste, segue com azimute de
88°21'26" e distância de 30,03m., confrontando nest e trecho com
Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 370, de coordenadas N
8.312.020,228 m. e E 609.013,704 m.; deste, segue com azimute de
345°19'43" e distância de 51,58m., confrontando nes te trecho com
Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 371, de coordenadas N
8.312.070,127 m. e E 609.000,640 m.; deste, segue com azimute de
241°50'58" e distância de 50,03m., confrontando nes te trecho com
Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 372, de coordenadas N
8.312.046,524 m. e E 608.956,529 m.; deste, segue com azimute de
27°35'49" e distância de 43,55m., confrontando nest e trecho com
Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 373, de coordenadas N
8.312.085,122 m. e E 608.976,705 m.; deste, segue com azimute de
250°35'06" e distância de 38,53m., confrontando nes te trecho com
Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 374, de coordenadas N
8.312.072,314 m. e E 608.940,365 m.; deste, segue com azimute de
9°10'24" e distância de 45,24m., confrontando neste  trecho com
Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 375, de coordenadas N
8.312.116,980 m. e E 608.947,578 m.; deste, segue com azimute de
264°29'16" e distância de 79,08m., confrontando nes te trecho com
Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 376, de coordenadas N
8.312.109,384 m. e E 608.868,868 m.; deste, segue com azimute de
295°50'00" e distância de 47,49m., confrontando nes te trecho com
Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 377, de coordenadas N
8.312.130,080 m. e E 608.826,120 m.; deste, segue com azimute de
27°02'00" e distância de 85,10m., confrontando nest e trecho com
Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 378, de coordenadas N
8.312.205,885 m. e E 608.864,800 m.; deste, segue com azimute de
345°10'05" e distância de 58,88m., confrontando nes te trecho com
Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 379, de coordenadas N
8.312.262,802 m. e E 608.849,728 m.; deste, segue com azimute de
315°29'44" e distância de 64,60m., confrontando nes te trecho com
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Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 380, de coordenadas N
8.312.308,875 m. e E 608.804,445 m.; deste, segue com azimute de
238°41'40" e distância de 47,06m., confrontando nes te trecho com
Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 381, de coordenadas N
8.312.284,421 m. e E 608.764,234 m.; deste, segue com azimute de
346°06'56" e distância de 73,45m., confrontando nes te trecho com
Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 382, de coordenadas N
8.312.355,727 m. e E 608.746,608 m.; deste, segue com azimute de
84°36'07" e distância de 108,09m., confrontando nes te trecho com
Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 383, de coordenadas N
8.312.365,896 m. e E 608.854,222 m.; deste, segue com azimute de
346°15'07" e distância de 107,72m., confrontando ne ste trecho com
Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 384, de coordenadas N
8.312.470,529 m. e E 608.828,622 m.; deste, segue com azimute de
304°52'21" e distância de 79,70m., confrontando nes te trecho com
Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 385, de coordenadas N
8.312.516,095 m. e E 608.763,238 m.; deste, segue com azimute de
80°52'02" e distância de 33,95m., confrontando nest e trecho com
Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 386, de coordenadas N
8.312.521,484 m. e E 608.796,760 m.; deste, segue com azimute de
351°27'32" e distância de 40,31m., confrontando nes te trecho com
Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 387, de coordenadas N
8.312.561,342 m. e E 608.790,774 m.; deste, segue com azimute de
63°51'15" e distância de 80,02m., confrontando nest e trecho com
Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 388, de coordenadas N
8.312.596,602 m. e E 608.862,603 m.; deste, segue com azimute de
318°34'57" e distância de 156,29m., confrontando ne ste trecho com
Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 389, de coordenadas N
8.312.713,805 m. e E 608.759,211 m.; deste, segue com azimute de
213°29'06" e distância de 70,64m., confrontando nes te trecho com
Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 390, de coordenadas N
8.312.654,888 m. e E 608.720,237 m.; deste, segue com azimute de
281°00'53" e distância de 86,94m., confrontando nes te trecho com
Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 391, de coordenadas N
8.312.671,499 m. e E 608.634,898 m.; deste, segue com azimute de
309°25'09" e distância de 124,13m., confrontando ne ste trecho com
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Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 392, de coordenadas N
8.312.750,321 m. e E 608.539,004 m.; deste, segue com azimute de
13°13'30" e distância de 136,81m., confrontando nes te trecho com
Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 393, de coordenadas N
8.312.883,507 m. e E 608.570,304 m.; deste, segue com azimute de
315°11'33" e distância de 81,04m., confrontando nes te trecho com
Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 394, de coordenadas N
8.312.941,005 m. e E 608.513,191 m.; deste, segue com azimute de
215°13'33" e distância de 80,37m., confrontando nes te trecho com
Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 395, de coordenadas N
8.312.875,354 m. e E 608.466,835 m.; deste, segue com azimute de
328°05'42" e distância de 235,54m., confrontando ne ste trecho com
Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 396, de coordenadas N
8.313.075,310 m. e E 608.342,349 m.; deste, segue com azimute de
293°17'02" e distância de 49,90m., confrontando nes te trecho com
Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 397, de coordenadas N
8.313.095,036 m. e E 608.296,510 m.; deste, segue com azimute de
43°36'01" e distância de 106,18m., confrontando nes te trecho com
Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 398, de coordenadas N
8.313.171,931 m. e E 608.369,737 m.; deste, segue com azimute de
319°24'45" e distância de 38,89m., confrontando nes te trecho com
Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 399, de coordenadas N
8.313.201,461 m. e E 608.344,438 m.; deste, segue com azimute de
255°52'06" e distância de 251,97m., confrontando ne ste trecho com
Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 400, de coordenadas N
8.313.139,943 m. e E 608.100,096 m.; deste, segue com azimute de
319°15'20" e distância de 119,29m., confrontando ne ste trecho com
Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 401, de coordenadas N
8.313.230,322 m. e E 608.022,236 m.; deste, segue com azimute de
31°58'22" e distância de 280,60m., confrontando nes te trecho com
Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 331, de coordenadas N
8.313.468,357 m. e E 608.170,819 m.; deste, segue com azimute de
66°59'11" e distância de 1.974,14m., confrontando n este trecho com
Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 69, de coordenadas N
8.314.240,150 m. e E 609.987,837 m.; ponto inicial da descrição deste
perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão
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georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da RBMC
de Brasília/DF, de coordenadas N 8234791,583m e E 191946,783m e
da RBMC de Viçosa/MG, de coordenadas N 7702831,022m e E
721802,195m., e encontram-se representadas no Sistema UTM,
referenciadas ao Meridiano Central nº -45°00'00" WG r, tendo como
datum o SAD-69 (Brasil). Todos os azimutes e distâncias, área e
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. Os polígonos
acima descritos abrangem uma área de 3.183,6545 ha.
 ANEXO II (Limite atual da REBIO)
Memorial Descritivo
(Área da REBIO Serra Azul)
Imóvel: Reserva Biológica Estadual Serra Azul
Proprietário: Estado de Minas Gerais Município:Jaíba
Comarca: Manga UF: MG
Matrícula: Código do Incra:
Área (ha): 3.840,9491 ha
Perímetro: 40.705,06
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, de coordenadas N

8.315.625,420 m. e E 610.096,450 m., deste, segue com azimute de
122°30'00" e distância de 1.895,94m., até o vértice  2, de coordenadas
N 8.314.606,730 m. e E 611.695,470 m.; deste, segue com azimute de
122°37'17" e distância de 2.212,87m., até o vértice  3, de coordenadas
N 8.313.413,800 m. e E 613.559,260 m.; deste, segue com azimute de
213°27'04" e distância de 122,98m., até o vértice 4 , de coordenadas N
8.313.311,190 m. e E 613.491,470 m.; deste, segue com azimute de
123°16'57" e distância de 1.657,74m., até o vértice  5, de coordenadas
N 8.312.401,480 m. e E 614.877,300 m.; deste, segue com azimute de
123°01'58" e distância de 794,54m., até o vértice 6 , de coordenadas N
8.311.968,360 m. e E 615.543,410 m.; deste, segue com azimute de
33°42'19" e distância de 1.435,59m., até o vértice 7, de coordenadas
N 8.313.162,630 m. e E 616.340,050 m.; deste, segue com azimute de
122°01'31" e distância de 1.319,48m., até o vértice  8, de coordenadas
N 8.312.462,920 m. e E 617.458,720 m.; deste, segue com azimute de
32°54'49" e distância de 286,30m., até o vértice 9,  de coordenadas N
8.312.703,270 m. e E 617.614,290 m.; deste, segue com azimute de
187°47'38" e distância de 1.391,06m., até o vértice  10, de
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coordenadas N 8.311.325,060 m. e E 617.425,650 m.; deste, segue
com azimute de 71°09'21" e distância de 112,91m., a té o vértice 11,
de coordenadas N 8.311.361,530 m. e E 617.532,510 m.; deste,
segue com azimute de 94°15'41" e distância de 235,7 7m., até o
vértice 12, de coordenadas N 8.311.344,010 m. e E 617.767,630 m.;
deste, segue com azimute de 75°10'53" e distância d e 75,85m., até o
vértice 13, de coordenadas N 8.311.363,410 m. e E 617.840,960 m.;
deste, segue com azimute de 90°52'18" e distância d e 114,37m., até o
vértice 14, de coordenadas N 8.311.361,670 m. e E 617.955,320 m.;
deste, segue com azimute de 104°38'23" e distância de 36,84m., até o
vértice 15, de coordenadas N 8.311.352,360 m. e E 617.990,960 m.;
deste, segue com azimute de 132°09'37" e distância de 59,80m., até o
vértice 16, de coordenadas N 8.311.312,220 m. e E 618.035,290 m.;
deste, segue com azimute de 156°58'33" e distância de 60,83m., até o
vértice 17, de coordenadas N 8.311.256,240 m. e E 618.059,080 m.;
deste, segue com azimute de 172°54'21" e distância de 147,93m., até
o vértice 18, de coordenadas N 8.311.109,440 m. e E 618.077,350 m.;
deste, segue com azimute de 158°32'17" e distância de 187,98m., até
o vértice 19, de coordenadas N 8.310.934,490 m. e E 618.146,130 m.;
deste, segue com azimute de 155°40'00" e distância de 129,31m., até
o vértice 20, de coordenadas N 8.310.816,670 m. e E 618.199,410 m.;
deste, segue com azimute de 152°54'54" e distância de 121,24m., até
o vértice 21, de coordenadas N 8.310.708,730 m. e E 618.254,610 m.;
deste, segue com azimute de 145°31'52" e distância de 59,39m., até o
vértice 22, de coordenadas N 8.310.659,770 m. e E 618.288,220 m.;
deste, segue com azimute de 151°41'53" e distância de 87,78m., até o
vértice 23, de coordenadas N 8.310.582,480 m. e E 618.329,840 m.;
deste, segue com azimute de 137°18'07" e distância de 53,69m., até o
vértice 24, de coordenadas N 8.310.543,020 m. e E 618.366,250 m.;
deste, segue com azimute de 126°26'22" e distância de 48,45m., até o
vértice 25, de coordenadas N 8.310.514,240 m. e E 618.405,230 m.;
deste, segue com azimute de 134°37'58" e distância de 52,96m., até o
vértice 26, de coordenadas N 8.310.477,030 m. e E 618.442,920 m.;
deste, segue com azimute de 138°09'35" e distância de 44,90m., até o
vértice 27, de coordenadas N 8.310.443,580 m. e E 618.472,870 m.;
deste, segue com azimute de 170°56'06" e distância de 93,17m., até o
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vértice 29, de coordenadas N 8.310.351,570 m. e E 618.487,550 m.;
deste, segue com azimute de 136°03'42" e distância de 45,04m., até o
vértice 30, de coordenadas N 8.310.319,140 m. e E 618.518,800 m.;
deste, segue com azimute de 154°03'57" e distância de 67,02m., até o
vértice 31, de coordenadas N 8.310.258,870 m. e E 618.548,110 m.;
deste, segue com azimute de 124°48'16" e distância de 23,53m., até o
vértice 32, de coordenadas N 8.310.245,440 m. e E 618.567,430 m.;
deste, segue com azimute de 97°19'26" e distância d e 95,08m., até o
vértice 33, de coordenadas N 8.310.233,320 m. e E 618.661,730 m.;
deste, segue com azimute de 143°47'12" e distância de 124,43m., até
o vértice 34, de coordenadas N 8.310.132,930 m. e E 618.735,240 m.;
deste, segue com azimute de 165°28'41" e distância de 36,05m., até o
vértice 35, de coordenadas N 8.310.098,030 m. e E 618.744,280 m.;
deste, segue com azimute de 147°37'25" e distância de 90,72m., até o
vértice 36, de coordenadas N 8.310.021,410 m. e E 618.792,860 m.;
deste, segue com azimute de 151°02'50" e distância de 141,92m., até
o vértice 37, de coordenadas N 8.309.897,230 m. e E 618.861,560 m.;
deste, segue com azimute de 146°44'50" e distância de 118,81m., até
o vértice 38, de coordenadas N 8.309.797,870 m. e E 618.926,710 m.;
deste, segue com azimute de 138°44'28" e distância de 51,04m., até o
vértice 39, de coordenadas N 8.309.759,500 m. e E 618.960,370 m.;
deste, segue com azimute de 134°52'22" e distância de 101,82m., até
o vértice 40, de coordenadas N 8.309.687,660 m. e E 619.032,530 m.;
deste, segue com azimute de 156°52'43" e distância de 37,08m., até o
vértice 41, de coordenadas N 8.309.653,560 m. e E 619.047,090 m.;
deste, segue com azimute de 125°00'55" e distância de 74,96m., até o
vértice 42, de coordenadas N 8.309.610,550 m. e E 619.108,480 m.;
deste, segue com azimute de 141°56'42" e distância de 38,77m., até o
vértice 43, de coordenadas N 8.309.580,020 m. e E 619.132,380 m.;
deste, segue com azimute de 124°33'59" e distância de 46,43m., até o
vértice 44, de coordenadas N 8.309.553,680 m. e E 619.170,610 m.;
deste, segue com azimute de 143°59'34" e distância de 27,23m., até o
vértice 45, de coordenadas N 8.309.531,650 m. e E 619.186,620 m.;
deste, segue com azimute de 160°28'06" e distância de 31,88m., até o
vértice 46, de coordenadas N 8.309.501,600 m. e E 619.197,280 m.;
deste, segue com azimute de 134°20'19" e distância de 89,43m., até o
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vértice 47, de coordenadas N 8.309.439,100 m. e E 619.261,240 m.;
deste, segue com azimute de 118°10'09" e distância de 38,34m., até o
vértice 48, de coordenadas N 8.309.421,000 m. e E 619.295,040 m.;
deste, segue com azimute de 98°10'47" e distância d e 39,29m., até o
vértice 49, de coordenadas N 8.309.415,410 m. e E 619.333,930 m.;
deste, segue com azimute de 137°25'45" e distância de 29,19m., até o
vértice 50, de coordenadas N 8.309.393,910 m. e E 619.353,680 m.;
deste, segue com azimute de 158°27'36" e distância de 33,39m., até o
vértice 51, de coordenadas N 8.309.362,850 m. e E 619.365,940 m.;
deste, segue com azimute de 119°32'45" e distância de 42,14m., até o
vértice 52, de coordenadas N 8.309.342,070 m. e E 619.402,600 m.;
deste, segue com azimute de 138°01'14" e distância de 54,62m., até o
vértice 53, de coordenadas N 8.309.301,470 m. e E 619.439,130 m.;
deste, segue com azimute de 106°31'14" e distância de 47,90m., até o
vértice 54, de coordenadas N 8.309.287,850 m. e E 619.485,050 m.;
deste, segue com azimute de 130°25'56" e distância de 7,72m., até o
vértice 55, de coordenadas N 8.309.282,840 m. e E 619.490,930 m.;
deste, segue com azimute de 170°18'30" e distância de 18,47m., até o
vértice 56, de coordenadas N 8.309.264,630 m. e E 619.494,040 m.;
deste, segue com azimute de 188°52'12" e distância de 36,25m., até o
vértice 57, de coordenadas N 8.309.228,810 m. e E 619.488,450 m.;
deste, segue com azimute de 126°33'34" e distância de 45,76m., até o
vértice 58, de coordenadas N 8.309.201,550 m. e E 619.525,210 m.;
deste, segue com azimute de 153°05'22" e distância de 20,02m., até o
vértice 59, de coordenadas N 8.309.183,700 m. e E 619.534,270 m.;
deste, segue com azimute de 159°02'42" e distância de 78,82m., até o
vértice 60, de coordenadas N 8.309.110,090 m. e E 619.562,460 m.;
deste, segue com azimute de 126°05'15" e distância de 108,81m., até
o vértice 61, de coordenadas N 8.309.046,000 m. e E 619.650,390 m.;
deste, segue com azimute de 194°20'29" e distância de 69,68m., até o
vértice 62, de coordenadas N 8.308.978,490 m. e E 619.633,130 m.;
deste, segue com azimute de 157°28'00" e distância de 11,19m., até o
vértice 63, de coordenadas N 8.308.968,150 m. e E 619.637,420 m.;
deste, segue com azimute de 179°20'31" e distância de 49,63m., até o
vértice 64, de coordenadas N 8.308.918,520 m. e E 619.637,990 m.;
deste, segue com azimute de 150°45'12" e distância de 175,31m., até
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o vértice 65, de coordenadas N 8.308.765,560 m. e E 619.723,640 m.;
deste, segue com azimute de 144°36'47" e distância de 37,56m., até o
vértice 66, de coordenadas N 8.308.734,940 m. e E 619.745,390 m.;
deste, segue com azimute de 140°19'30" e distância de 115,13m., até
o vértice 67, de coordenadas N 8.308.646,330 m. e E 619.818,890 m.;
deste, segue com azimute de 117°43'46" e distância de 100,58m., até
o vértice 68, de coordenadas N 8.308.599,530 m. e E 619.907,920 m.;
deste, segue com azimute de 126°04'41" e distância de 83,80m., até o
vértice 69, de coordenadas N 8.308.550,180 m. e E 619.975,650 m.;
deste, segue com azimute de 133°13'23" e distância de 18,47m., até o
vértice 70, de coordenadas N 8.308.537,530 m. e E 619.989,110 m.;
deste, segue com azimute de 151°30'34" e distância de 94,23m., até o
vértice 71, de coordenadas N 8.308.454,710 m. e E 620.034,060 m.;
deste, segue com azimute de 120°35'35" e distância de 125,67m., até
o vértice 72, de coordenadas N 8.308.390,750 m. e E 620.142,240 m.;
deste, segue com azimute de 146°39'40" e distância de 85,50m., até o
vértice 73, de coordenadas N 8.308.319,320 m. e E 620.189,230 m.;
deste, segue com azimute de 113°53'04" e distância de 66,26m., até o
vértice 74, de coordenadas N 8.308.292,490 m. e E 620.249,820 m.;
deste, segue com azimute de 79°24'21" e distância d e 55,10m., até o
vértice 75, de coordenadas N 8.308.302,620 m. e E 620.303,980 m.;
deste, segue com azimute de 104°32'07" e distância de 140,65m., até
o vértice 77, de coordenadas N 8.308.267,320 m. e E 620.440,130 m.;
deste, segue com azimute de 198°29'34" e distância de 81,53m., até o
vértice 78, de coordenadas N 8.308.190,000 m. e E 620.414,270 m.;
deste, segue com azimute de 144°27'24" e distância de 58,40m., até o
vértice 79, de coordenadas N 8.308.142,480 m. e E 620.448,220 m.;
deste, segue com azimute de 159°54'07" e distância de 24,30m., até o
vértice 80, de coordenadas N 8.308.119,660 m. e E 620.456,570 m.;
deste, segue com azimute de 164°00'01" e distância de 50,68m., até o
vértice 81, de coordenadas N 8.308.070,940 m. e E 620.470,540 m.;
deste, segue com azimute de 95°46'45" e distância d e 163,07m., até o
vértice 82, de coordenadas N 8.308.054,520 m. e E 620.632,780 m.;
deste, segue com azimute de 171°16'58" e distância de 548,51m., até
o vértice 83, de coordenadas N 8.307.512,350 m. e E 620.715,910 m.;
deste, segue com azimute de 152°04'34" e distância de 76,19m., até o
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vértice 84, de coordenadas N 8.307.445,030 m. e E 620.751,590 m.;
deste, segue com azimute de 159°34'43" e distância de 187,38m., até
o vértice 85, de coordenadas N 8.307.269,430 m. e E 620.816,970 m.;
deste, segue com azimute de 143°36'22" e distância de 48,86m., até o
vértice 86, de coordenadas N 8.307.230,100 m. e E 620.845,960 m.;
deste, segue com azimute de 162°18'43" e distância de 50,22m., até o
vértice 87, de coordenadas N 8.307.182,250 m. e E 620.861,220 m.;
deste, segue com azimute de 168°07'01" e distância de 96,45m., até o
vértice 88, de coordenadas N 8.307.087,870 m. e E 620.881,080 m.;
deste, segue com azimute de 195°28'10" e distância de 95,60m., até o
vértice 89, de coordenadas N 8.306.995,730 m. e E 620.855,580 m.;
deste, segue com azimute de 172°06'20" e distância de 193,52m., até
o vértice 90, de coordenadas N 8.306.804,040 m. e E 620.882,160 m.;
deste, segue com azimute de 179°03'44" e distância de 136,85m., até
o vértice 91, de coordenadas N 8.306.667,210 m. e E 620.884,400 m.;
deste, segue com azimute de 194°07'27" e distância de 129,54m., até
o vértice 92, de coordenadas N 8.306.541,590 m. e E 620.852,790 m.;
deste, segue com azimute de 186°14'33" e distância de 197,08m., até
o vértice 93, de coordenadas N 8.306.345,680 m. e E 620.831,360 m.;
deste, segue com azimute de 167°58'04" e distância de 79,82m., até o
vértice 94, de coordenadas N 8.306.267,610 m. e E 620.848,000 m.;
deste, segue com azimute de 146°30'32" e distância de 103,77m., até
o vértice 95, de coordenadas N 8.306.181,070 m. e E 620.905,260 m.;
deste, segue com azimute de 160°45'44" e distância de 60,49m., até o
vértice 96, de coordenadas N 8.306.123,960 m. e E 620.925,190 m.;
deste, segue com azimute de 166°22'43" e distância de 63,31m., até o
vértice 97, de coordenadas N 8.306.062,430 m. e E 620.940,100 m.;
deste, segue com azimute de 225°23'47" e distância de 37,81m., até o
vértice 98, de coordenadas N 8.306.035,880 m. e E 620.913,180 m.;
deste, segue com azimute de 198°59'48" e distância de 77,42m., até o
vértice 99, de coordenadas N 8.305.962,680 m. e E 620.887,980 m.;
deste, segue com azimute de 236°29'10" e distância de 46,87m., até o
vértice 100, de coordenadas N 8.305.936,800 m. e E 620.848,900 m.;
deste, segue com azimute de 215°33'29" e distância de 154,35m., até
o vértice 101, de coordenadas N 8.305.811,230 m. e E 620.759,140
m.; deste, segue com azimute de 161°57'32" e distân cia de 270,97m.,



147

até o vértice 102, de coordenadas N 8.305.553,580 m. e E
620.843,060 m.; deste, segue com azimute de 173°14' 48" e distância
de 376,72m., até o vértice 103, de coordenadas N 8.305.179,470 m. e
E 620.887,360 m.; deste, segue com azimute de 155°3 5'32" e
distância de 121,89m., até o vértice 104, de coordenadas N
8.305.068,470 m. e E 620.937,730 m.; deste, segue com azimute de
197°59'57" e distância de 254,01m., até o vértice 1 05, de coordenadas
N 8.304.826,890 m. e E 620.859,240 m.; deste, segue com azimute de
217°57'50" e distância de 320,26m., até o vértice 1 06, de coordenadas
N 8.304.574,400 m. e E 620.662,230 m.; deste, segue com azimute de
199°32'50" e distância de 594,56m., até o vértice 1 07, de coordenadas
N 8.304.014,110 m. e E 620.463,300 m.; deste, segue com azimute de
200°10'15" e distância de 140,51m., até o vértice 1 08, de coordenadas
N 8.303.882,220 m. e E 620.414,850 m.; deste, segue com azimute de
224°37'51" e distância de 153,69m., até o vértice 1 09, de coordenadas
N 8.303.772,850 m. e E 620.306,880 m.; deste, segue com azimute de
313°22'08" e distância de 129,17m., até o vértice 1 10, de coordenadas
N 8.303.861,550 m. e E 620.212,980 m.; deste, segue com azimute de
354°04'54" e distância de 975,18m., até o vértice 1 11, de coordenadas
N 8.304.831,530 m. e E 620.112,430 m.; deste, segue com azimute de
355°04'38" e distância de 359,27m., até o vértice 1 12, de coordenadas
N 8.305.189,470 m. e E 620.081,600 m.; deste, segue com azimute de
14°49'36" e distância de 670,67m., até o vértice 11 3, de coordenadas
N 8.305.837,810 m. e E 620.253,220 m.; deste, segue com azimute de
335°39'15" e distância de 1.409,65m., até o vértice  114, de
coordenadas N 8.307.122,110 m. e E 619.672,100 m.; deste, segue
com azimute de 248°32'56" e distância de 2.288,17m. , até o vértice
115, de coordenadas N 8.306.285,310 m. e E 617.542,430 m.; deste,
segue com azimute de 355°23'30" e distância de 845, 86m., até o
vértice 116, de coordenadas N 8.307.128,440 m. e E 617.474,470 m.;
deste, segue com azimute de 257°08'26" e distância de 1.660,28m.,
até o vértice 117, de coordenadas N 8.306.758,930 m. e E
615.855,830 m.; deste, segue com azimute de 256°47' 09" e distância
de 26,20m., até o vértice 118, de coordenadas N 8.306.752,940 m. e
E 615.830,320 m.; deste, segue com azimute de 25°12 '43" e distância
de 73,48m., até o vértice 119, de coordenadas N 8.306.819,420 m. e
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E 615.861,620 m.; deste, segue com azimute de 18°09 '04" e distância
de 109,11m., até o vértice 120, de coordenadas N 8.306.923,100 m. e
E 615.895,610 m.; deste, segue com azimute de 8°33' 43" e distância
de 102,10m., até o vértice 121, de coordenadas N 8.307.024,060 m. e
E 615.910,810 m.; deste, segue com azimute de 3°57' 30" e distância
de 22,45m., até o vértice 122, de coordenadas N 8.307.046,460 m. e
E 615.912,360 m.; deste, segue com azimute de 359°5 0'16" e
distância de 60,09m., até o vértice 123, de coordenadas N
8.307.106,550 m. e E 615.912,190 m.; deste, segue com azimute de
356°11'27" e distância de 60,81m., até o vértice 12 4, de coordenadas
N 8.307.167,230 m. e E 615.908,150 m.; deste, segue com azimute de
350°11'34" e distância de 58,71m., até o vértice 12 5, de coordenadas
N 8.307.225,080 m. e E 615.898,150 m.; deste, segue com azimute de
344°20'39" e distância de 64,96m., até o vértice 12 6, de coordenadas
N 8.307.287,630 m. e E 615.880,620 m.; deste, segue com azimute de
337°36'12" e distância de 81,52m., até o vértice 12 7, de coordenadas
N 8.307.363,000 m. e E 615.849,560 m.; deste, segue com azimute de
325°27'27" e distância de 203,56m., até o vértice 1 28, de coordenadas
N 8.307.530,670 m. e E 615.734,140 m.; deste, segue com azimute de
320°30'36" e distância de 311,43m., até o vértice 1 29, de coordenadas
N 8.307.771,010 m. e E 615.536,090 m.; deste, segue com azimute de
320°14'46" e distância de 180,35m., até o vértice 1 30, de coordenadas
N 8.307.909,660 m. e E 615.420,760 m.; deste, segue com azimute de
320°43'07" e distância de 270,94m., até o vértice 1 31, de coordenadas
N 8.308.119,380 m. e E 615.249,220 m.; deste, segue com azimute de
320°18'41" e distância de 386,29m., até o vértice 1 32, de coordenadas
N 8.308.416,640 m. e E 615.002,530 m.; deste, segue com azimute de
319°56'24" e distância de 882,71m., até o vértice 1 33, de coordenadas
N 8.309.092,240 m. e E 614.434,430 m.; deste, segue com azimute de
320°42'02" e distância de 483,93m., até o vértice 1 34, de coordenadas
N 8.309.466,730 m. e E 614.127,920 m.; deste, segue com azimute de
314°53'27" e distância de 74,30m., até o vértice 13 5, de coordenadas
N 8.309.519,170 m. e E 614.075,280 m.; deste, segue com azimute de
319°53'53" e distância de 1.100,43m., até o vértice  136, de
coordenadas N 8.310.360,890 m. e E 613.366,440 m.; deste, segue
com azimute de 319°39'58" e distância de 1.365,32m. , até o vértice
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137, de coordenadas N 8.311.401,650 m. e E 612.482,750 m.; deste,
segue com azimute de 319°29'03" e distância de 1.09 1,56m., até o
vértice 138, de coordenadas N 8.312.231,480 m. e E 611.773,610 m.;
deste, segue com azimute de 319°20'29" e distância de 524,13m., até
o vértice 139, de coordenadas N 8.312.629,090 m. e E 611.432,110
m.; deste, segue com azimute de 319°18'13" e distân cia de 311,51m.,
até o vértice 140, de coordenadas N 8.312.865,270 m. e E
611.228,990 m.; deste, segue com azimute de 319°08' 45" e distância
de 570,42m., até o vértice 141, de coordenadas N 8.313.296,720 m. e
E 610.855,860 m.; deste, segue com azimute de 318°4 0'18" e
distância de 1.271,42m., até o vértice 142, de coordenadas N
8.314.251,480 m. e E 610.016,250 m.; deste, segue com azimute de
312°33'06" e distância de 693,05m., até o vértice 1 43, de coordenadas
N 8.314.720,160 m. e E 609.505,700 m.; deste, segue com azimute de
33°07'39" e distância de 1.080,96m., até o vértice 1, de coordenadas
N 8.315.625,420 m. e E 610.096,450 m.; ponto inicial da descrição
deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da RBMC
de Brasília/DF, de coordenadas N 8234791,583m e E 191946,783m e
da RBMC de Viçosa/MG, de coordenadas N 7702831,022m e E
721802,195m., e encontram-se representadas no Sistema UTM,
referenciadas ao Meridiano Central nº -45°00'00" WG r, tendo como
datum o SAD-69 (Brasil). Todos os azimutes e distâncias, área e
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.”

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIO

Da Sra. Rosângela Caldeira Gomes, Técnica Judiciária da 12ª Vara
do Trabalho de Belo Horizonte, do TRT da 3ª Região, encaminhando
cópia da ata da audiência de julgamento de ação trabalhista ajuizada
pelo Sr. Weber Machado contra a Fhemig.

Questão de Ordem
O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, tendo em vista que

não há número regimental, pedimos o encerramento, de plano, desta
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reunião.
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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 João Leite) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 29 Deputados.

Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos.
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 2.859/2008
Declara de utilidade pública a Corporação Musical Dom Inocêncio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º- Fica declarada de utilidade pública a Corporação Musical

Dom Inocêncio, com sede no Município de Campanha.
Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Corporação Musical Dom Inocêncio, com sede no

Município de Campanha, em pleno e regular funcionamento desde
7/4/98, é uma associação com prazo de duração indeterminado, com
capital social ilimitado e variável de acordo com o número de
associados.

A entidade tem por objetivo principal a organização e manutenção,
em sua sede, de uma Banda de Música com instrumentos de sopro e
percussão, propondo-se, ainda, em seu programa, a manter em sua
sede uma escola para ensino gratuito da arte musical e a formação de
músicos.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à associação melhores
condições para o desenvolvimento de suas atividades assistenciais,
tendo em vista que ela atende os requisitos constantes na Lei n°
12.972, de 27/7/98.
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Esperamos, portanto, contar com o apoio de nossos nobres pares
para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.860/2008
Declara de utilidade pública a Organização Social de Defesa e

Articulação da Saúde com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Organização Social de

Defesa e Articulação da Saúde, com sede no Município de Contagem.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2008.
Juninho Araújo
Justificação: A Organização Social de Defesa e Articulação da

Saúde é uma entidade civil, sem fins lucrativos. Tem por finalidade
promover o bem-estar, a saúde e a integração do idoso, da mulher, da
criança e do adolescente. Proporcionar a educação, o lazer, o
entretenimento em todas as suas modalidades, bem como a geração
de emprego e renda, visando com isso, refletir numa melhoria da
saúde para todos, sem preconceitos, distinção de cor, raça ou
orientação sexual. No momento em que vivenciamos tanto descaso
para com essas classes supra mencionadas, é mais que oportuno se
declare de utilidade pública estadual esta entidade que se nos
apresenta, como defensora desses aviltados segmentos de nossa
sociedade.

- 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 2.861/2008
Declara de utilidade pública a Sociedade Amigos de Biguatinga -

SAB -, com sede no Município de São Pedro da União.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Amigos de

Biguatinga - SAB -, com sede no Município de São Pedro da União.
Art. 2º - Essa lei entra em vigor na data da sua publicação.
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Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2008.
Carlos Mosconi
Justificação: A Sociedade Amigos de Biguatinga é uma entidade

civil, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica, fundada em
30/3/86.

A referida Sociedade tem por finalidade defender os interesses
coletivos na área de assistência social, prestando serviço de
atendimento aos cidadãos, viabilizando atividades de caráter
econômico, capazes de gerar emprego e renda à população, bem
como promover a mais ampla integração entre os moradores das
comunidades, visando incentivar a todos na luta por seus direitos;
promover e divulgar debates de interesse comunitário; prestar ajuda
aos moradores no que lhe competir; desenvolver atividades de
educação, esporte e cultura; desenvolver diversos projetos para
melhores condições de vida, moradia, higiene, educação, saúde,
transporte e segurança da comunidade; estimular a solidariedade
entre a população, inclusive o trabalho em mutirão; e implantar cursos
de corte, costura, confecção e artesanato, visando incentivar a
comunidade a praticar atividades artesanais.

Tendo em vista os benefícios sociais e culturais que a entidade
proporciona aos moradores de Biguatinga e estando este projeto de
lei em consonância com os dispositivos legais, espera o seu autor
lograr sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N° 2.862/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Distrito

de Penha Longa - Ampel -, com sede no Município de Chiador.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Distrito de Penha Longa - Ampel -, com sede no
Município de Chiador.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2008.
Braulio Braz
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Justificação: A Associação dos Moradores do Distrito de Penha
Longa - Ampel -, entidade sem fins lucrativos, em funcionamento
desde 29/3/2003, tem por finalidade, entre outras, promover atividade
de natureza filantrópica, prestando serviços de assistência social na
busca dos interesses da comunidade local, principalmentes para a
melhoria na qualidade de vida, constituindo-se como instrumento
efetivo de justiça, igualdade e de promoção do bem-estar social. A
referida instituição promove a educação e a cultura, a proteção e a
defesa da saúde e da integridade da família, da maternidade, da
infância e da terceira idade.

Sendo seu trabalho mentório e de relevância social, contamos com a
anuência dos nobres pares à aprovação do projeto que pretende
outorgar-lhe o título de utilidade pública.

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

REQUERIMENTOS
Nº 2.994/2008, do Deputado Carlin Moura, em que pleiteia sejam

solicitadas ao Diretor-Presidente da Cemig providências com vistas à
instalação de iluminação pública na passarela de pedestres localizada
na BR-381, no Bairro Amazonas, no Município de Contagem. (- À
Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.995/2008, da Comissão de Política Agropecuária, em que
pleiteia sejam solicitadas ao Ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, ao Secretário de Agricultura, ao Presidente e ao
Superintendente Regional do Banco do Brasil providências para
liberação de financiamentos para a produção de hortifrutigranjeiros
direcionados ao mercado interno.

Nº 2.996/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Vallourec e Mannesmann Tubes
- V&M do Brasil S.A. - pelo recebimento do Prêmio Mineiro de
Qualidade - PMQ. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 2.997/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Grupo Gerdau pelo
recebimento do Prêmio Mineiro de Qualidade - PMQ. (- À Comissão
de Turismo.)
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- É também encaminhado à Mesa requerimento dos Deputados
Sargento Rodrigues e André Quintão.

Comunicações
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Almir

Paraca.
- O Sr. Presidente - Gostaria de comunicar que ontem, dia 3 de

novembro, foi o aniversário do nosso colega Deputado Getúlio Neiva.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, mineiros e mineiras presentes no Plenário desta Casa,
telespectadores da TV Assembléia, no último dia 31 de outubro a
Reforma Protestante, do Pe. Martinho Lutero, completou 491 anos.
Lutero nasceu em 1483, na Alemanha. Seu pai era de origem
camponesa, trabalhava nas minas e foi extremamente severo na sua
criação. Pouco antes de completar 22 anos, Lutero ingressou em um
mosteiro agostinho, contrariando os anseios de seu pai, que almejava
para o filho a carreira de advogado. A decisão de ir para o mosteiro
causou indignação no pai, que demorou muito tempo para perdoá-lo.

Lutero tinha grande interesse por um tema que era permanente em
sua mente, nas suas reflexões: o da salvação. Aprendeu com os
mestres a castigar o próprio corpo e sempre se socorria do
confessionário, pois se preocupava em confessar cada pecado
cometido. Revelou-se uma pessoa reservada e dedicada aos estudos
e à sua luta espiritual. Após um bom tempo de estudo, formulou suas
95 teses, as quais atacavam veementemente os princípios
fundamentais da teologia da Igreja naquela época. Em 31/10/1517,
véspera da Festa de Todos os Santos, afixou suas 95 teses na porta
da igreja do Castelo de Wittenberg. Foram escritas em latim, mas logo
traduzidas para o alemão e distribuídas por toda a Alemanha. Esse
fato marcou o início da Reforma Protestante. Como decorrência dessa
atitude, Lutero passou por momentos difíceis em sua vida. O Papa
Leão X o perseguiu, ordenando que seus livros fossem queimados e
determinando um prazo de 60 dias para que se submetesse à
autoridade romana, sob o risco de ser excomungado. Quando a bula
papal chegou a suas mãos, ele a queimou, rompendo definitivamente
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com Roma. Levado diante do Imperador e de vários outros
personagens do Império, confirmou diante de todos tudo o que havia
escrito. E, ao ser coagido a se retratar por tudo o que havia publicado,
não hesitou em afirmar: “Não posso nem quero retratar-me de coisa
alguma, pois ir contra a consciência não é justo nem seguro. Deus me
ajude. Amém”.

Relendo e repensando as 95 teses de Martinho Lutero, vejo que,
sem dúvida, algumas são impressionantes. Escolheria pelo menos 3
teses fundamentais das 95 defendidas por Martinho Lutero. A
primeira: o livre sacerdócio do salvo. Todos os que um dia entregamos
o nosso coração a Jesus e passamos a segui-Lo, Martinho Lutero
defendeu; e a própria palavra de Deus defende o fato de que todos
somos sacerdotes desse Deus. Temos a possibilidade, o acesso para
adorá-Lo, reverenciá-Lo e buscá-Lo. Essa é uma tese fundamental
para a minha vida e para a de tantos, a qual Martinho Lutero
defendeu. Refiro-me a esse acesso por meio do qual o escritor aos
hebreus disse que deveríamos entrar, confiada e ousadamente, no
Santo dos Santos, pelo vivo e novo caminho: Jesus Cristo. Ele já
havia dito, no Evangelho de João, Capítulo 14, Versículo 6, que era o
caminho, a verdade e a vida; que era o caminho para que
pudéssemos chegar ao Pai. Essa tese do livre sacerdócio do salvo é
importante para a minha vida e para a de tantos que amam ao Senhor
e que têm esse acesso para adorá-Lo.

A segunda tese também me alegra muito hoje. Há 30 anos, converti-
me, entreguei o meu coração para Jesus e passei a ser um seguidor
de Jesus e leitor da Sua palavra. Hoje é impressionante vermos tantas
pessoas carregando suas Bíblias e indo às diversas igrejas, batistas,
católicas, presbiterianas, metodistas e assembléias de Deus. O livre
exame das Escrituras é uma tese muito importante defendida por
Martinho Lutero. É fundamental termos essa palavra de Deus,
guardada milagrosamente durante tanto tempo, a fim de que
tenhamos a oportunidade de nela meditar e de conhecê-la. Assim o
livre exame das Escrituras é uma tese fundamental e foi importante
para podermos ler essa palavra e conhecer a história do povo hebreu,
o monoteísmo ético desse povo: o apóstolo Paulo, por meio de suas
diversas cartas; o amor do apóstolo João; nas cartas a suas igrejas; a
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luta e o entusiasmo do apóstolo Pedro na defesa do Evangelho e da
palavra de Deus.

Se eu tivesse o direito de escolher entre as teses, escolheria a
terceira de Martinho Lutero, que diz que a salvação é pela graça. Essa
é muito importante. Quando Jesus foi crucificado e deu a Sua vida,
Ele fez tudo por nós.

Martinho Lutero defende o pensamento de que a salvação se dá
pela graça, que a salvação ocorre em virtude daquilo que Jesus fez, a
salvação é para todos, independentemente de conta bancária, de
ações na Bolsa, de partido político e de religião. Independentemente
de qualquer coisa, Jesus morreu por todos e deu oportunidade de
salvação a todos.

Recorro à carta do Apóstolo Paulo à Igreja de Éfeso: “Porque pela
graça sois salvos, mediante a fé; não de obras, para que ninguém se
glorie. É dom de Deus”. Independe das obras, do esforço, pois Jesus
fez tudo. Repito o Apóstolo Paulo: não me envergonho do Evangelho
de Jesus Cristo, porque ele é a oportunidade da salvação de todos.
Recorro também aos outros reformadores. Quero lembrar esses
homens tão importantes na história da Reforma, como João Hus, João
Calvino, Wycliffe, Zwinglio e tantos outros. Zwinglio e Wycliffe foram
muito importantes, perseguidos por traduzir a palavra de Deus, por
traduzir a Bíblia. John Wesley fez muito, agiu com simplicidade. Todos
agiram não por mérito ou vanglória, mas simplesmente pela fé.

Neste dia quero lembrar algo importante para todos: a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, especialmente o seu art. 18, que
estabelece que todo homem tem direito à liberdade de pensamento,
consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de
religião ou crença e de manifestá-las pelo ensino, pela prática, pelo
culto e pela observância isolada ou coletiva. Esse artigo é muito
importante para a nossa fé e para os que ensinam a sua religião. É
meu direito, é direito de quem tem religião professar e ensinar sua fé.

Lamento o que está acontecendo agora na Índia. As fotos mostram
os pastores que professam a sua fé na religião sendo queimados
vivos, Bíblias sendo queimadas. Vemos aqui uma criança cristã com
queimaduras de segundo grau. Isso está ocorrendo porque as
pessoas estão-se reunindo publicamente para falar da sua fé em
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Jesus. Espero que a Índia dê a liberdade, a segurança para que os
cristãos possam ensinar e professar a sua fé. Temos em mão fotos
mostrando a destruição das Igrejas Batista, Presbiteriana e
Assembléia de Deus. Tudo isso acontece num tempo em que os
países se comprometem com a Declaração Universal dos Direitos
Humanos. Estamos vendo a perseguição àqueles que um dia
abraçaram a sua religião e têm na Declaração Universal dos Direitos
Humanos e nas Constituições a defesa para assumir publicamente
sua religião. Lamento, pois, da tribuna da Assembléia Legislativa, a
perseguição religiosa, a forma como os religiosos estão sendo
perseguidos no mundo por causa da sua fé.

No dia em que comemoramos a Reforma Protestante, gostaria de
lembrar também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que
trata do direito à religião. Mas esse mesmo direito é hoje negado em
parte da Índia, infelizmente.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Quero parabenizar o
meu colega e irmão na fé Deputado João Leite pela explanação que
faz e pela lembrança da importância de Martinho Lutero para a igreja
cristã evangélica no mundo. Também me solidarizo com as famílias
dos nossos colegas pastores, missionários e obreiros que, neste
momento, estão sofrendo perseguição ao redor do mundo. No meu
programa de televisão, por mais de uma semana, tenho-me reportado
a essas ações de perseguições e crueldade, com casas sendo
incendiadas, famílias mortas e crianças feitas órfãs. Enfim, é de
lamentar que, em pleno século XXI, testemunhemos e também
tenhamos de lidar com uma situação tão cruel e insana como essa.
Em nome da religião, religiosos estão perseguindo pessoas por causa
da sua fé e, o que é pior, no caso da perseguição aos cristãos,
perseguindo uma fé que tem como ponto central da sua pregação e
do seu ensino o amor. Não à violência, não à segregação, não a tudo
o que coloca o ser humano em condição inferior ou até mesmo de
constrangimento. É lamentável que esses países ainda permitam que
pessoas, em nome de suas religiões, façam cruel perseguição
remontando aos anos de perseguição da história. Fica aqui o meu
registro e a minha palavra de solidariedade.

O Deputado João Leite* - Obrigado, Deputado Vanderlei Miranda. É
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importante lembrar a manifestação de seu programa, tão importante.
Esperamos que o governo brasileiro se manifeste, já que temos tantos
missionários brasileiros na Índia. Ontem mesmo recebi um dos
missionários, que me fez todo um relato do que está acontecendo com
os missionários brasileiros, agora em risco por conta dessa
perseguição. Queremo-nos manifestar por intermédio da Comissão de
Direitos Humanos da Assembléia, para que o governo brasileiro entre
em defesa de algo que é fundamental para todos nós, mais
precisamente para os brasileiros que estão na Índia, com o seu direito,
levando a mensagem salvadora de Jesus Cristo.

Rapidamente, ainda gostaria de lembrar o encontro nacional do
“Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política”, que
acontecerá no dia 13/11/2008, em Brasília. Estaremos lá discutindo o
infanticídio indígena, a pedofilia, a exploração sexual de crianças, a
pornografia, o aborto, a eutanásia, a homofobia, as drogas, a
perseguição religiosa, entre outros temas. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivair Nogueira.
O Deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, estamos aliviados com a sensata decisão que põe fim a
um projeto mirabolante, o que lança perspectivas otimistas para a
Justiça mineira. Sabiamente, a milionária obra da construção do
prédio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi suspensa, numa
atitude de coragem e lucidez.

O novo Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Sérgio
Resende, embarga um polêmico projeto, na verdade muito contestado
em função da necessidade, principalmente da primeira instância. A
babilônica obra e a aquisição de todo mobiliário alcançariam, hoje, a
cifra de R$549.000.000,00. Desde o princípio, quando o então
Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Orlando Adão
Carvalho, anunciou a intenção de unificar a segunda instância em
uma nova sede no Barro Preto e divulgou o quanto tal iniciativa
custaria aos cofres públicos, venho indagando como ficará o
investimento em áreas urgentes. Como ficam as comarcas de primeira
instância? A megassede adiaria por tempo indeterminado o
atendimento a reivindicações antigas dos nossos Municípios do
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interior de Minas. A Lei nº 2.006, que trata do processo eletrônico, é
um instrumento que, em parte, vinha sendo ignorado pela ex-
administração do nosso Judiciário. O Tribunal havia-se esquecido de
que, por meio de recurso tecnológico, é possível obter produtividade e
diminuir custos sem necessidade de se construir uma nova sede
extremamente onerosa. É sabido que hoje os magistrados já podem
reunir-se em videoconferência, facilitando a realização de audiências
e reuniões de trabalho entre a Capital e o interior, interligando todas
as regiões do Estado. Felizmente, prevaleceu a razão, e, ao decidir
pela suspensão da despropositada sede, o novo Presidente do
Tribunal de Justiça, Desembargador Sérgio Resende, demonstra
coerência.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Caro colega e
companheiro da Bancada do PMDB nesta Casa, amigo Deputado Ivair
Nogueira, quero parabenizá-lo pela abordagem do assunto e
aproveitar para fazer este pequeno aparte em nome da população do
Barreiro. Durante a campanha para a Prefeitura de Belo Horizonte, a
população do Barreiro foi bombardeada com a informação de que lá
seria construído um hospital com 300 leitos para atendimento daquela
população tão carente do serviço de saúde da Capital. O candidato
vencedor das eleições para Prefeito de Belo Horizonte fez desse
anúncio e dessa promessa uma das suas plataformas de campanha,
e, ao abrir o jornal “Hoje em Dia”, deparei com a manchete:
“Promessa pode ser revista: a construção de um novo hospital na
região do Barreiro, região Oeste de Belo Horizonte, promessa de
campanha do Prefeito eleito Márcio Lacerda, do PSB, poderá ser
revista. Depois de reunião realizada ontem com membros da equipe
de transição, o próprio Lacerda admitiu a possibilidade de
potencializar o atendimento do Hospital Júlia Kubitschek, que faz parte
da Fhemig.”.

Portanto, quero falar em nome da população do Barreiro, que foi
iludida com a promessa da construção de um hospital com 300 leitos.
Promessa de campanha. Eu me disponho, em nome da população do
Barreiro, a entrar, pelo Procon Assembléia, com uma ação na Justiça
por propaganda enganosa. Ele propagandeou pelos quatro cantos da
cidade que construiria lá um hospital com 300 leitos. Ganhou a eleição



160

e nem tomou posse e já rompeu com uma de suas promessas, e isso
é preocupante. Creio que a população do Barreiro, Deputado André
Quintão, está de boca aberta neste momento, principalmente aqueles
que acreditaram nessa promessa. Pela lei, isso é caracterizado como
propaganda enganosa, e estamos dispostos a, junto com a população
do Barreiro, impetrar uma ação contra essa propaganda enganosa,
revelada no “Hoje em Dia” deste dia 4 de novembro. Obrigado pelo
aparte, Deputado Ivair Nogueira.

O Deputado Ivair Nogueira - Obrigado, Deputado Vanderlei Miranda.
Esse é um tema importante, pois não se pode admitir que um
candidato que tão recentemente tenha feito as propostas do hospital e
do metrô tenha mudado de opinião. É preciso que o próprio Prefeito
eleito esclareça melhor o assunto à comunidade do Barreiro.

Continuando o nosso discurso, S. Exa. mostrou também
sensibilidade para com as deficiências pelas quais passam as nossas
cidades do interior. Reconheceu a disparidade entre primeira e
segunda instâncias, admitindo publicamente que os
Desembargadores, em relação à primeira instância, estão muito bem
atendidos.

Quero cumprimentar o Dr. Sérgio Resende pela iniciativa de
suspender a faraônica obra e destinar atenção a outras necessidades.
O povo mineiro aguarda ansioso por reformas e construção de fóruns
e a instalação de mais varas judiciais. A primeira iniciativa foi colocar
em concorrência pública as primeiras cidades a ser contempladas por
já terem todos os projetos concluídos: Uberlândia, Uberaba,
Contagem e Ubá. Sérgio Resende reabriu um novo horizonte. Revelou
que, acima de tudo, haverá respeito com o dinheiro público,
atendendo aos critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Com a suspensão das obras, o Tribunal admite que terá condições
de trabalhar em sua capacidade total para atender às comarcas do
interior. Em uma medida infinitamente mais simples, os servidores do
Tribunal na Unidade Francisco Sales serão transferidos para um
imóvel na Av. Raja Gabaglia, no Bairro Luxemburgo. Isso elimina a
urgência da construção de nova sede.

Os novos planos para a Justiça mineira merecem aplausos. Além
das obras na primeira instância, haverá investimento em tecnologia da
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informação, tornando o Judiciário de Minas, no prazo de cinco anos, o
mais bem informatizado do Brasil. Com a manutenção da obra, esse
investimento, fundamental para a modernização do Tribunal, seria
inviável. Os novos projetos, ao contrário da milionária megaobra,
podem começar a beneficiar o cidadão mais rapidamente. O
Desembargador Sérgio Resende confirmou que tem em mente que a
verdadeira missão do Judiciário é atender ao cidadão de maneira
imediata.

Importante ressaltar também a diferença da posição do
Desembargador Sérgio Resende no que concerne ao prédio da Av.
Raja Gabaglia, que abrigará os Desembargadores da Avenida
Francisco Sales. O ex-Presidente alugou o prédio por
R$48.000.000,00, enquanto o atual Presidente, Desembargador
Sérgio Resende, quer adquirir o imóvel pelo valor aproximado de
R$90.000.000,00 a R$100.000.000,00. Para isso, cancelará o contrato
de locação, o que dará para pagar 50% do valor do imóvel. Já dizia
Rui Barbosa: “Justiça tardia não é justiça”.

Neste ponto, quero fazer um comentário. Tomamos conhecimento
da possibilidade de se dar entrada a uma ação direta de
inconstitucionalidade contra a aprovação da organização e divisão
judiciária aprovada nesta Assembléia Legislativa. Assusta-me muito
essa hipótese, já que a Assembléia Legislativa foi muito complacente
com o Poder Judiciário, que, antes de enviar a organização judiciária,
deveria ter enviado também a divisão judiciária. Isso não aconteceu,
mas, por um acordo entre os Poderes Judiciário e Legislativo, o
Tribunal ficou de encaminhar, como fez depois de longa data, a
divisão judiciária.

Agora querem questionar as emendas parlamentares referentes à
criação de varas no interior de Minas Gerais. Esse é um direito do
parlamentar, porque ele também conhece as necessidades das
comarcas do interior de Minas que representa. É direito do
parlamentar aprovar emendas. A emenda não cria despesa financeira
com a criação de varas, como está sendo dito. Pelo contrário, dá ao
Tribunal a condição de instalar varas quando necessário. Antes da
aprovação da divisão e da organização judiciárias, se o Tribunal
quisesse instalar alguma vara, por exemplo, em Betim, não
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conseguiria, porque não teria a aprovação de um projeto nesta Casa.
Mas felizmente aprovamos. E a despesa só ocorrerá quando o
Tribunal realmente instalar as novas varas.

Há a questão da ação direta de inconstitucionalidade referente à
criação dos 20 cargos de Desembargador para Minas Gerais. Minas
Gerais ficou para trás, por exemplo, em relação ao Estado do Paraná,
que tem muito mais Desembargadores. Não podemos considerar
inconstitucional a emenda de minha autoria que cria o cargo de 20
Desembargadores; pelo contrário, é um avanço, que será efetivado
quando o Presidente do Tribunal assim determinar.

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, quando foram criadas as entrâncias
especiais em várias cidades do interior de Minas Gerais com o intuito
único de propiciar e facilitar o trabalho, houve contestação: segundo
disseram, isso acarretaria um valor muito alto para o Tribunal de
Justiça, que não teria condições financeiras para assumir. Isso não é
verdade, e queremos contestar o que está sendo dito, para provar ao
Tribunal de Justiça que, quando as contas do acréscimo que
prevalecerá com a criação das comarcas de entrância especial forem
feitas, verificarão que isso acarretará muito pouco em relação ao
orçamento que o Tribunal tem à sua disposição.

Neste momento, queremos fazer um apelo, principalmente para o
trabalho do Presidente Alberto Pinto Coelho durante a aprovação da
Lei de Divisão e Organização Judiciárias. Ele teve oportunidade de
dialogar abertamente com o representante do Tribunal de Justiça.
Aqui também estiveram os representantes da Amagis, entre eles o Dr.
Nelson Morais que deram uma contribuição muito importante, porque
conhecem as necessidades, souberam trazer as reivindicações e as
postulações e debater com os Deputados todas as emendas que
foram apresentadas. E todas foram aceitas. Então, quando ouço
falarem em ação direta de inconstitucionalidade, fico muito admirado,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a quem concedo um aparte.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Muito obrigado,
Deputado Ivair Nogueira. Quero parabenizar V. Exa. pelo seu
pronunciamento, como também a sua condução à frente do projeto
tão importante da organização judiciária nesta Casa. V. Exa. conduziu
brilhantemente e com maestria todo o processo, trazendo aqui os
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Juízes da sua Betim e de toda a região.
Isso nos enche de preocupação, é uma surpresa muito forte, porque,

como V. Exa. disse, debatemos muito tempo esse projeto e ouvimos
todos os segmentos. As emendas não foram de V. Exa. nem minhas,
foram dos parlamentares, que conhecem suas regiões, suas
comarcas, e sabem, acima de tudo, a dificuldade que tem um Juiz de
Direito do interior, como é o meu caso, em Ouro Fino, do Sul de
Minas. Somente nós conhecemos o sentimento maior para traduzir
por meio do processo legislativo, uma prerrogativa do nosso mandato,
como muito bem disse V. Exa. ao trazer essa discussão para cá.

O Deputado Ivair Nogueira - O que não traz nenhuma
inconstitucionalidade.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Absolutamente.
Rendo a V. Exa. minhas homenagens. Estou solidário nesse
processo, e, quem sabe, poderemos agora discutir, entre os
Deputados, toda a base e os Deputados que participaram ativamente,
para chegarmos a um entendimento que possa solucionar, de maneira
convergente, essa situação que foi instalada. Parabéns.

O Deputado Ivair Nogueira - Obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva.

Concluindo, Sr. Presidente, queria dizer que houve, por parte do
Presidente Alberto Pinto Coelho, toda a abertura necessária. Todas as
emendas aprovadas nesta Casa tiveram a aquiescência dos técnicos
do Tribunal de Justiça.

Hoje o que esta Casa aprovou é plenamente constitucional.
Entendemos dessa forma. A primeira instância agradece ao Dr. Sérgio
essa medida inteligente e plausível que ele traz, em razão da abertura
com os recursos com os quais seria construída aquela sede do Poder
Judiciário em Belo Horizonte, mas que foram transferidos para a
construção dos fóruns da comarca do interior. Muito obrigado.

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

Deputadas, o Brasil e Minas Gerais perderam, neste fim de semana,
uma grande figura humana e grande gestora pública, a nossa querida
companheira Rosani Cunha, Secretária Nacional de Renda de
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Cidadania do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à
Fome. Ela faleceu num acidente de carro ocorrido na Argentina, neste
fim de semana, deixando precocemente seu convívio entre nós.
Desde muitos anos, acompanhamos a militância política e sobretudo
profissional, o empenho profissional de uma servidora pública de
carreira. Nos anos de trabalho dedicados ao serviço público, ajudou a
fortalecer o chamado controle social, por meio de uma
compatibilização de visão refinada, competente e técnica. Sempre
esteve à disposição dos conselheiros da saúde e da assistência, dos
militantes sociais e do fortalecimento daquilo que conquistamos na
Constituição de 88, que é o chamado controle social.

Desde 2004, convidada que foi pelo Ministro Patrus Ananias,
coordenava o Bolsa-Família, o maior Programa de transferência de
renda já realizado neste país, que atende 11 milhões de famílias, 44
milhões de pessoas. Só em Minas Gerais, aproximadamente 1 milhão
de famílias são atendidas, num valor destinado de recursos na ordem
de R$763.000.000,00. Além dessa dimensão profissional, política e
cidadã, a Rosani é uma pessoa sempre muito disponível e
companheira. Tivemos oportunidade de acompanhá-la
profissionalmente no governo Patrus, em Belo Horizonte, e depois
como Líder do Governo do Prefeito Célio de Castro, quando ela
assessorava o então Prefeito Célio de Castro - que também nos
deixou neste ano - na Frente Nacional de Prefeitos.

Peço até licença ao Editor de Cultura João Paulo Cunha, do jornal
“Estado de Minas”, que hoje escreve um artigo que retrata muito bem
o sentimento das várias amizades construídas pela Rosani ao longo
destes anos. Lendo este artigo, encontrei-me plenamente com o seu
conteúdo e a sua mensagem. Sei o que esse artigo exprime tanto
para os companheiros e as companheiras do Ministério do
Desenvolvimento Social e da Prefeitura de Belo Horizonte quanto para
os dos Conselhos da Assistência, da Saúde e de várias outras áreas.
Passo, então, a ler, num gesto de homenagem desta Assembléia
Legislativa ao legado profissional, ético, político e de cidadania
deixado pela Rosani, o artigo que se chama “Vocação para a política e
a amizade”, do Editor de Cultura João Paulo Cunha, do jornal “Estado
de Minas”. (- Lê:)
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“Rosani Cunha gostava de ser servidora pública de carreira. Tinha
orgulho em trabalhar para o País. Em sua trajetória, passou por
muitas funções: especialista em saúde pública e assistência social,
professora, pesquisadora. Trabalhou nos três níveis de governo.
Defendia o equilíbrio republicano e a integração de políticas. Tinha
enorme vocação para a política: era boa em disputas e melhor ainda
em articulação. Com capacidade sempre voltada para a realização de
idéias, incumbia-se das tarefas mais difíceis, mesmo que isso
demandasse, como muitas vezes, aprofundar-se em conhecimentos
técnicos, filosóficos, econômicos, jurídicos e da ciência da informação.
Ela sabia aonde queria chegar e usava de toda a sua inteligência -
que era poderosa e bem orientada - para realizar seus projetos. Na
verdade, quase sempre projetos coletivos. Rosani gostava de gente.

Na área de saúde pública, ela foi responsável por vários estudos e
atividades voltadas para a municipalização das ações,
democratização e participação popular. Trabalhou na criação de
conselhos, organizou conferências municipais de saúde, especializou-
se em financiamento, ajudou a criar e divulgar legislação inovadora no
setor, foi uma entusiasmada defensora do Sistema Único de Saúde -
SUS -, coordenou pesquisa sobre experiências de impacto no campo
da saúde coletiva. Sua formação em fisioterapia era apenas uma
entrada no setor. Dedicou-se à administração pública, de forma tenaz
e ampla o suficiente para fazer dela uma profissional disputada em
outras áreas. Seu reconhecimento ia além do Brasil, tendo se tornado
referência internacional com o trabalho do Bolsa-Família. Era muito
boa em idéias, melhor em valores e ética. Determinada em matéria de
realizações, pensava sempre à frente, ideava realidades concretas no
vazio das políticas sociais.

O traço mais distintivo de uma servidora pública correta era a
capacidade de preservar, mesmo no terreno de disputas ideológicas e
políticas, o sentido da amizade. Mulher criada para realizar tarefas
públicas de responsabilidade, Rosani tinha dupla sensibilidade no
campo das paixões humanas: a defesa dos interesses dos mais
pobres e a dedicação fiel aos amigos e colaboradores. No âmbito da
vida privada, a amizade é uma das mais importantes realizações
humanas. No campo da vida pública, a amizade é a tradução do
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respeito humano em nome de valores universais. Rosani foi uma
servidora pública íntegra. Foi uma amiga insuperável. João Paulo
Cunha. Editor de Cultura.”

Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho certeza de que esse artigo,
essa mensagem, essa homenagem, é rigorosamente compartilhada
pelos tantos amigos e amigas, admiradores da gestora pública, da
servidora, da militante, da pessoa que colocou sua vida pessoal e
profissional a serviço das causas voltadas aos mais humildes, aos
mais pobres. Deixo aqui a nossa homenagem, a homenagem desta
Assembléia à Rosani, que, de algum lugar, está-nos acompanhando
e, com certeza, enviando as suas melhores energias. Solidarizamo-
nos com sua família - sua filha, sua mãe e Nílson, seu companheiro e
nosso amigo, que também estava no carro. Ele continua entre nós.
Aliás, ontem ele estava aqui, em Belo Horizonte. A ele, aos seus
colegas de Ministério de Desenvolvimento Social, ao nosso Ministro
Patrus Ananias e a toda a equipe, muita força e energia. Tenho
certeza de que, neste momento, cada família beneficiada pelo Bolsa-
Família que conheceu a Rosani deve estar enviando homenagens,
energias e solidariedade aos familiares.

Sr. Presidente, no tempo que me resta, também queria fazer um
convite aos telespectadores que acompanham a TV Assembléia, às
Deputadas e aos Deputados desta Casa e, principalmente, aos
movimentos sociais organizados de Minas Gerais. Será realizada
amanhã, quarta-feira, dia 5 de novembro, nesta Assembléia, a
abertura da audiência pública de revisão do PPAG 2008-2011. O
PPAG do governo do Estado, lei orçamentária de médio prazo que
retrata o planejamento público, veio para esta Casa no ano passado,
foi analisado e conta com 300 programas, sendo 57 projetos
estruturadores vinculados a 11 áreas de resultados finalísticos, com
aproximadamente 1.600 ações previstas, num total de recursos
investidos de R$5.000.000.000,00. Nós, da Comissão de Participação
Popular, e também a Comissão de Fiscalização Financeira, desde
2003, numa iniciativa ousada e inédita no País, abrimos o debate da
legislação de médio prazo à sociedade civil organizada. Ano a ano,
projetos estruturadores são debatidos nesta Assembléia, novas ações
são propostas, recursos ampliados e até projetos estruturadores são
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apresentados diretamente ao PPAG pelas entidades da sociedade
civil, por meio de emendas populares. São várias as iniciativas
populares, há vários exemplos concretos. Para exemplificar, gostaria
de mencionar um que diz respeito às pessoas mais humildes. Em
2003, uma emenda popular apresentada na Comissão de Participação
Popular possibilitou a incorporação de mais um projeto na carteira de
projetos prioritários do Estado, o Projeto Estruturador de Inclusão
Social de Famílias Vulnerabilizadas.

Ano a ano, nas revisões do PPAG, com revisões participativas,
conforme prevê a lei, também através de uma emenda popular,
colocamos Minas Gerais como co-financiador do Suas, com mais
recursos para esse projeto estruturador. Minas Gerais, através de
emenda popular desta Assembléia, foi o primeiro Estado a
compartilhar o financiamento do Suas. E hoje, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, Minas Gerais é o Estado que tem proporcionalmente o
maior número de Centros de Referência da Assistência Social - Cras -
implantados e está em primeiro lugar no “ranking” de implantação do
Suas, graças às emendas populares anualmente apresentadas nesta
Casa, aprovadas pelo conjunto de Deputadas e Deputados - e
registre-se, obviamente num trabalho em parceria com a Seplag e
com o governo do Estado. Boa parte dessas emendas vêm cumprindo
os acordos aqui estabelecidos. Hoje Minas Gerais tem um projeto
estruturador de implantação do Suas de R$36.000.000,00, graças a
esse trabalho realizado pela Assembléia Legislativa através da
participação das entidades da sociedade civil. Por isso reitero aqui:
três dias de trabalho - quarta, quinta e sexta -; 57 projetos
estruturadores apresentados pelos seus respectivos gerentes; e a
possibilidade de a sociedade civil organizada apresentar suas
sugestões, como já aconteceu nas cidades de Itaobim, Barbacena,
Ituiutaba, e como acontecerá em Montes Claros no próximo dia 13.
Portanto fica aqui o convite e o agradecimento a todos os servidores
da Assembléia Legislativa, que nos têm auxiliado muito no trabalho de
revisão do PPAG 2008-2011. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência
solidariza-se também com as palavras do Deputado André Quintão
em relação à Rosani Cunha, Secretária Nacional do Ministério do
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Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que era fisioterapeuta de
formação acadêmica e, como ser humano, uma pessoa
essencialmente social. À sua família e a todos os seus amigos, em
nome da Mesa e de todos os Deputados, nossos sentimentos cristãos.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Obrigado, Sr. Presidente, Deputado

Doutor Viana. Senhoras e senhores presentes, imprensa, povo do
nosso Estado, boa tarde. Gostaria, Sr. Presidente, de tocar num
assunto que, em mim, desperta dois sentimentos. O sentimento de
alívio, que me trouxe alegria, e o sentimento de preocupação, quando
me deparei com uma reportagem, nos principais jornais do nosso
Estado, sobre a possibilidade de Minas Gerais ganhar, a partir do ano
que vem, 91 pedágios. A reportagem cita algumas rodovias
importantes. O jornal “Hoje em Dia” traz que Minas terá pedágio em
mais 16 rodovias, totalizando 91 pedágios.

Meu sentimento de alívio é em relação, certamente, à facilidade com
que o povo mineiro, o povo brasileiro, irá trafegar nas nossas
estradas. Quem conhece as estradas de São Paulo sabe
perfeitamente que as estradas federais desse Estado, comparadas
com as de Minas Gerais, têm uma situação absolutamente diferente.
Enquanto em São Paulo se dirige em boas estradas, com segurança
total, estradas recuperadas, vias duplicadas, bem sinalizadas, com um
sistema de resgate e de atendimento médico de urgência e
emergência de Primeiro Mundo, em Minas Gerais a história é
totalmente diferente. As estradas federais em Minas, com raríssimas
exceções, estão em estado lastimável, precário, muitas delas
intransitáveis. Alguns trechos foram recuperados, mas a verdade é
que a maioria delas está em estado lastimável. Não há segurança, e a
história mostra que, nas nossas estradas, aconteceram acidentes
fatais, causando grandes prejuízos à bolsa popular, à economia do
povo de Minas Gerais. Enfim, há um total descaso do governo federal
para com as nossas rodovias.

Gostaria de puxar o foco para duas estradas do Norte de Minas.
Uma delas é a BR-135. Há mais de 10 anos, tenho usado esta mesma
tribuna, este mesmo espaço, para denunciar o descaso e a situação
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precária da nossa BR-135, uma das principais rodovias do País. Uma
rodovia pela qual transita diariamente cerca 8 mil carretas levando a
riqueza do Sudeste e do Sul do Brasil para o Nordeste brasileiro e
trazendo, também, os produtos dos Estados nordestinos para o
Sudeste e outras regiões do País, e da qual fazemos uso toda
semana, quando vamos a Montes Claros e de lá voltamos. Ela é
fundamental, uma artéria principal de fluxo do trânsito do nosso país.

Essa rodovia, a BR-135, já matou muita gente, motoristas
profissionais, amadores e professores da Unimontes. Pessoas
perderam a vida nessa estrada, criminosamente mal conservada pelo
governo federal. Pasmem os senhores, ela está na relação de
estradas que serão privatizadas, que se vão transformar em estradas
concessionadas a iniciativas privadas para se cobrar pedágio.

Vem à minha memória todo um filme. Recorri, Sr. Presidente, a um
documento entregue e discutido na Casa pela Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional,
nos seminários regionais, para as propostas orçamentárias do ano
que vem. No item relativo a Minas Gerais, aos recursos do Ministério
dos Transportes - isso é um documento do governo federal - não
consta nenhuma informação, nenhuma pista, nenhum indicativo de
que a BR-135 será reformulada, refeita. E ela precisa disso. Estamos
tratando desse assunto há muitos anos aqui nesta Casa. Já estivemos
com o Ministro Nascimento várias vezes em Brasília. Tenho
documento do Ministro, que vai fazer um ano, em que ele, de próprio
cunho, escreve que na data tal iniciaria o processo de reformulação
dessa BR; na data tal, os órgãos ambientais dariam o parecer; e, na
data tal, iniciariam, finalmente, o processo de reconstrução da BR-
135. Esse documento está comigo e foi entregue também a outros
parlamentares no Ministério dos Transportes. Esse documento da
Comissão Mista de Orçamento não traz nenhum tipo de informações
acerca do projeto, do PAC do governo Lula para a nossa BR-135.
Hoje a imprensa noticia que ela será privatizada.

Acho que temos todo interesse em discutir esse projeto, uma vez
que parte de órgãos do governo do Estado e acreditamos na proposta
do Governador Aécio Neves, temos confiança de entregar às mãos
dele um plano de privatização, de concessão das nossas estradas,
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num programa de parceria público-privada para reformular as nossas
estradas. Aliás, o Governador Aécio Neves disse há algum tempo, e
foi noticiado pela imprensa, que, se o governo Lula passasse 50% da
Cide, impostos compulsórios que pagamos, ele assumiria a totalidade
dos quase 12.000km de estradas federais aqui em Minas Gerais. O
Presidente Lula não aceitou a proposta, não passou para o Estado a
concessão dessas estradas federais. Fico realmente preocupado.

Uma outra estrada que me preocupa muito é a BR-251, que faz a
ligação de todo o Norte de Minas com a Rio-Bahia. É hoje
considerada, na acepção mais pura da palavra, a estrada da morte.
Todos os dias morrem pessoas na BR-251. Todos os dias um
caminhoneiro perde a sua vida, tomba a sua carreta, o seu caminhão,
o seu carro na referida BR.

Estranhamente, essa BR-251 também não faz parte do documento
encaminhado a esta Casa pela Comissão Mista de Orçamento.

Precisamos realizar uma discussão bem aprofundada da concessão
dessas 17 estradas estaduais e federais, relativamente à sua
privatização e à recuperação pela iniciativa público-privada. Essa
discussão tem de ser trazida para esta Casa. Precisamos, Deputado
Paulo Guedes, de nos reunir com membros do governo do Estado e
do governo federal para verificar como será feita essa privatização e
essa concessão, para que não aconteça o que aconteceu à MG-050,
que vai do Centro de Belo Horizonte, na direção Oeste, até o Estado
de São Paulo. As estradas que foram concessionadas com instalação
de pedágios, não têm nem sequer a segunda pista. Reformaram a
estrada e passaram a cobrar pedágios. Num feriado, em razão do
grande fluxo de carros na via, é necessário ficar atrás de um
caminhão por 2 ou 3 horas, porque não há local para se fazer a
ultrapassagem dos caminhões. Não há segunda pista.

Para uma estrada ser concedida à iniciativa privada, que cobrará
pedágio, precisa ser, no mínimo, duplicada e recuperada. É
necessário haver garantia para que as pessoas possam por ela
trafegar sabendo que, no caso de acidente, existe, em tempo, um
sistema de resgate, um sistema de urgência e emergência, com
médico de plantão, com ambulância de plantão, com UTI de plantão,
com helicópteros disponíveis para o transporte das pessoas, como
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acontece em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Não podemos aceitar a concessão de 17 rodovias aqui, em Minas

Gerais, com o estabelecimento de 91 pedágios, da forma como
aconteceu com a MG-050. Passei por essa via e estou fazendo uma
crítica construtiva. Tenho certeza de que o Governador Aécio Neves
não aceitará a concessão dessas estradas, com a instalação dos
pedágios, se elas não tiverem as condições mínimas para tanto.

Fica aqui meu alerta. É interessante fazermos essas duas
discussões. Primeiro, relativa ao projeto do governo federal quanto ao
Orçamento do próximo ano, a fim de verificarmos o que há
efetivamente para Minas. Queremos a recuperação e o término da
135, no trecho que liga Itacarambi, Manga e Montalvânia. Todo ano é
feita a promessa de realização dessa obra, o que nunca se cumpre.
Queremos obras também para outras estradas, como para a 251 e
para algumas rodovias federais.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Deputado Carlos Pimenta,
mais uma vez, quero parabenizá-lo por trazer a esta Casa um tema
tão relevante. V. Exa. está coberto de razão. Temos de unificar nossa
bancada, a fim de cobrarmos providências da bancada federal.
Devemos novamente ir à Brasília, cobrar a promessa do Ministro
quando da nossa última visita.

Tenho, todavia, uma boa notícia. Hoje estive no DNIT, em Belo
Horizonte, em companhia do Deputado Federal Virgílio Guimarães. A
notícia que trago não é sobre o primeiro tema citado por V. Exa.,
sobre Montes Claros e Curvelo. A boa notícia é a de que os técnicos
do DNIT garantiram que a ordem de serviço do trecho Manga-
Montalvânia sai ainda neste mês. A outra notícia boa é que aquela
emenda de bancada para o trevo de Montes claros também será
licitada ainda neste ano - só para o trevo; do trecho Montes Claros-
Curvelo, realmente não trataram. V. Exa. tocou num tema muito
importante, em benefício do qual devemos somar forças.

O Deputado Carlos Pimenta - Obrigado, Deputado Paulo Guedes. O
Ministro Alfredo Nascimento, perante este Deputado, perante V. Exa.,
perante os Deputados Doutor Viana, Gil Pereira, Ana Maria Resende,
Luiz Tadeu Leite e vários outros, de próprio punho determinou data
para o início da recuperação da BR-135. Ele, Ministro, determinou
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data, mas não foi cumprida sua determinação. Sou muito cético, não
sou adepto de São Tomé, mas pago para ver realizada essa
afirmação, que não é de V. Exa., mas do DNIT.

Sr. Presidente, peço-lhe apenas mais um minuto para agradecer ao
Cel. Jediael, do Corpo de Bombeiros de Montes Claros, que foi
transferido para Belo Horizonte, por promoção. Ele sai de Montes
Claros assinando a ordem de licitação da construção do quartel de
Bombeiros dessa cidade, obra para a qual foram prometidos pelo
Governador Aécio Neves recursos que somam R$2.000.000,00.
Agora, isso vai tornar-se realidade.

Quero ainda cumprimentar o Conservatório de Música Lourenzo
Fernandes, de Montes Claros. Hoje à noite será inaugurado o mais
belo conservatório de música do País, que trará arte e cultura para a
cidade. Trata-se de uma bela conquista de seus Diretores e
professores, bem como de um compromisso cumprido pelo
Governador Aécio Neves e pelo Vice-Governador Antônio Augusto
Anastasia.

Registramos nossos agradecimentos ao Governador. Ao mesmo
tempo, pedimos-lhe que tenha calma diante do processo de
privatização e concessão de nossas estradas e permita que a
discussão sobre esse assunto aconteça neste Plenário, para que
possamos apoiar esse projeto, que deverá trazer benefícios ao povo
mineiro, em especial aos motoristas do nosso Estado. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.
O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho à

tribuna prestar contas a todos os Prefeitos de Minas Gerais,
especialmente aos dos 734 Municípios mineiros que serão
beneficiados com o Projeto de Lei do ICMS Solidário, do Deputado
Dinis Pinheiro.

Nós tivemos a ventura, por decisão da Mesa em dezembro de 2007,
de ser designados juntamente com a Deputada Ana Maria Resende e
os Deputados Dinis Pinheiro, Durval Ângelo, Fábio Avelar, Gustavo
Valadares, Luiz Humberto Carneiro, Paulo Cesar, Weliton Prado e Zé
Maia para compor um grupo de trabalho para aprimorar e tentar
entendimentos que buscassem traduzir-se na votação efetiva desse
projeto que se arrasta há mais de seis anos nesta Casa. Por benesse
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dos componentes do grupo, fomos eleitos coordenadores desse grupo
de trabalho. Sr. Presidente, é interessante que depois de dezenas de
reuniões e de projeções com a ajuda do Dr. Hélio conseguimos
chegar a um consenso. Nesta próxima quarta-feira, na reunião da
Comissão de Fiscalização Financeira, deverá ser levado à votação o
substitutivo que elaboramos em conjunto, com a participação até do
Deputado Sebastião Helvécio, que havia apresentado um projeto
anexado ao original e a duas sugestões feitas pelo próprio governo do
Estado, uma relativa a recursos hídricos, outra relativa ao ICMS
Ecológico. Tentando conjugar todos esses fatores e atender ao
espírito da lei inicial, do Deputado Dinis Pinheiro, na qual se preconiza
a redistribuição de 4,68% do ICMS, que estavam sendo distribuídos
igualmente no Valor Adicionado Fiscal - VAF -, elaboramos várias
tabelas e projeções. Finalmente, chegamos a um projeto que deverá
ser apreciado às 10 horas da manhã da próxima quarta-feira pela
Comissão de Fiscalização Financeira. É claro que teremos um pouco
de dificuldade em função dos projetos que hoje sobrestão a pauta da
Assembléia; no entanto, há um comprometimento do Presidente da
Assembléia, Deputado Alberto Pinto Coelho, de buscarmos, antes de
terminar o ano, a aprovação desse projeto. Devo comunicar aos 734
Prefeitos que estão aguardando o ICMS Solidário - que aliás foi
motivo de audiências públicas por todo o Estado de Minas Gerais -
que a Assembléia Legislativa está cumprindo a sua parte. Os
Deputados se dedicaram, se debruçaram sobre a matéria, discutiram
e buscaram o entendimento com os Deputados majoritários nas
cidades que perdem recursos pela redistribuição do ICMS, que faz
justiça aos Municípios mais pobres de Minas Gerais. Sr. Presidente,
esse tipo de trabalho às vezes nem é reconhecido pelos nossos
concidadãos, muitas vezes não é reconhecido nem pelos próprios
titulares das Prefeituras que não acompanharam o processo,
especialmente no caso presente, em que centenas de Prefeitos novos
aportam às Prefeituras sem nem sequer saber da existência desse
projeto.

Sr. Presidente, na minha memória está muito claro o trabalho que
iniciamos - e as pessoas às vezes se esquecem da história - em 1983
para sensibilizar o governo quanto a fazer a redistribuição do ICMS
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arrecadado. O objetivo era buscar o que está na Carta Magna. Uma
das funções precípuas do Estado é reduzir as desigualdades
regionais, assim como trabalhar pela redução das desigualdades
sociais. Mas não há como trabalharmos a redução dessa
desigualdade se inicialmente não trabalharmos a redução das
desigualdades regionais. Municípios empobrecidos não tratam bem
seus concidadãos, Municípios muito pobres não têm
instrumentalização para corrigir as diferenças sociais.

É necessário que os parlamentares de Minas que acompanham o
trabalho do Deputado Dinis Pinheiro há mais de seis anos se
debrucem sobre esse projeto, que é sobremaneira importante.
Deixemos, Sr. Presidente, de verificar algumas questões que
consideramos que devem ser atacadas por esta Casa no próximo ano,
como, por exemplo, a destinação de 2% para a saúde e 2% para a
educação no projeto do ICMS Solidário. Na verdade, somados a 4%,
se esses 2% forem distribuídos pelo critério da Lei Robin Hood,
seriam muito mais úteis ao Estado. A legislação já obriga cada
Prefeito a aplicar 25% de seus recursos na educação e 15% na
saúde. Esses dois critérios tornaram-se inócuos, especialmente em
função do crescimento paulatino do percentual que os Prefeitos foram
obrigados a destinar a partir do ano 2000. Anteriormente, era de 10%,
10,35%, 11%, chegando hoje a 15% para a saúde.

O trabalho foi feito a muitas mãos por companheiros Deputados de
vários partidos, representantes das várias regiões do Estado, para
buscar o consenso. Não foi aquela melhora que achávamos justa, por
princípios. No meu ideário, toda receita do Estado e da Nação deveria
ter distribuição inversamente proporcional à riqueza, para, de maneira
mais rápida, reduzir-se a pobreza e igualarem-se as regiões do Brasil
e do nosso Estado.

A nossa utopia não desaparece; o nosso sonho continua; a luta
persiste. Informando aos 853 Prefeitos de Minas Gerais que o ICMS
Solidário será colocado em votação na Comissão de Fiscalização
Financeira nesta quarta-feira, às 10 horas, e depois virá ao Plenário,
se não conseguirmos consenso para colocá-lo em pauta para votação
em 2º turno, poderemos fazer um chamamento para que estejam aqui,
na Assembléia, ajudando-nos a reforçar a idéia de que efetivamente o
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compromisso tem de ser cumprido.
Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, lembro-me do esforço que

fiz no final de 2007, do discurso em que disse que em 2008 não abriria
mão de dois assuntos importantes, que eram a aprovação da Lei de
Organização Judiciária e da lei do ICMS Solidário, e de todos os
entendimentos que tivemos ao longo deste ano, apesar do período
conturbado das eleições municipais, e cujo objetivo era, na conclusão
do exercício de 2008, dar uma resposta aos mineiros.

Assisti hoje a vários pronunciamentos elogiando as decisões
relativas à Lei de Organização Judiciária. Gostaria que nas próximas
semanas nos regozijássemos pela aprovação, neste Plenário, da lei
do ICMS Solidário. Essas duas leis são abrangentes e
importantíssimas para o Estado de Minas Gerais. Às vezes não lhes
damos tanta importância, mas basta dizer que têm mais de seis anos
de discussão nesta Casa. Por isso, é fundamental destacar que esses
dois fatos marcarão 2008 como um ano muito importante para a
Assembléia de Minas.

Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Não poderia deixar de
parabenizá-lo por trazer esse tema do ICMS Solidário nem perder a
oportunidade de fazer justiça com as regiões mais pobres de Minas
Gerais, com os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, com o Norte de
Minas e com tantas outras cidades e regiões injustiçadas pelo sistema
de distribuição do ICMS em Minas Gerais, uma distribuição perversa e
com critérios que beneficiam apenas os ricos.

A aprovação da lei do ICMS Solidário ainda não resolve o problema,
Deputado Getúlio Neiva, mas ameniza-o e dá uma sinalização para as
regiões. Existem cidades que recebem, por mês, uma renda “per
capita” de ICMS de mais de R$300,00, enquanto a média da nossa
região não chega a R$5,00. Será que o mineiro de Januária, de
Manga, de Brasília de Minas, de São Francisco e de Salinas é
diferente do mineiro que vive em Betim, em Contagem e em tantas
outras cidades?

Está mais que na hora de esta Casa fazer justiça por meio dessa
pequena redistribuição do ICMS, que não vai fazer falta para os ricos,
mas com certeza será muito bem-vinda para os Municípios da nossa
região, que sobrevivem quase que exclusivamente do FPM. Essa
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renda extra para os Municípios da nossa região significa muito para a
nossa gente e para o nosso povo. Vamos somar forças com V. Exa. e
com toda esta Casa a fim de aprovarmos esse projeto ainda neste
ano.

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.

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

apresentada nesta reunião pelo Deputado Almir Paraca, em que
informa que o PT abre mão da vaga de membro efetivo na Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação do Nome do Sr. Paulo
José de Araújo para Compor o Conselho Estadual de Educação em
favor do PCdoB (Ciente. Designo o Deputado Carlin Moura para a
referida vaga. Às Comissões.).

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação, feita pelo
Governador do Estado, do Nome do Sr. Paulo José de Araújo para
Compor o Conselho Estadual de Educação. Pelo BSD: efetivo -
Deputado Lafayette de Andrada; suplente - Deputado Rêmolo Aloise;
pelo BPS: efetivo - Deputado Sebastião Costa; suplente - Deputado
Fábio Avelar; pelo PMDB: efetivo - Deputado Gilberto Abramo;
suplente - Deputado Sávio Souza Cruz; pelo PT: suplente - Deputado
André Quintão; pelo DEM: efetivo - Deputado Elmiro Nascimento;
suplente - Deputada Maria Lúcia Mendonça. Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos

termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº
2.995/2008, da Comissão de Política Agropecuária. Publique-se para
os fins do art. 104 do Regimento Interno.
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Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento dos Deputados Sargento

Rodrigues e André Quintão, solicitando que o Projeto de Lei
Complementar nº 45/2008 seja encaminhado à comissão seguinte a
que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Administração Pública
perdeu o prazo para emitir parecer. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso VII do art. 232, c/c o art.
140, do Regimento Interno.

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 - Agradeço ao companheiro Paulo
Guedes, lembrando-lhe que, para isso, teremos de ficar vigilantes,
porque precisamos votar esse projeto em 1º e 2º turnos, ainda neste
ano.

Para corrigir aquela dificuldade, existe um item chamado cota
mínima, em que 5,50% são distribuídos entre os Municípios mais
pobres, diretamente, no Estado de Minas Gerais. Existem critérios,
Deputado Paulo Guedes, que, acredito, devem ser revistos na própria
Lei Robin Hood. Alguns critérios precisam ser alterados, e aquilo é
uma benesse, uma vez que 734 Municípios passam a ganhar em
torno de 10% a mais de ICMS, a partir de janeiro. Mas isso ainda é
pouco, muito pouco, visto que, nas projeções que fizemos, esses
Municípios passariam a ter 25% de ganho real. No entanto, é preciso
entender que esta Casa não se compõe apenas dos Municípios mais
pobres, mas também dos mais ricos, e os seus representantes lutam,
bravamente, para defender os interesses deles. Dessa forma, no
consenso, é preciso que as pessoas cedam para que possamos obter
algum resultado.

Sei que os resultados que tivemos não foram os desejados pela
maioria dos nossos parlamentares que buscam votos nas regiões
Norte e Nordeste do Estado, na Zona da Mata e no Rio Doce, regiões
depauperadas e deprimidas, tanto quanto o Mucuri e o Jequitinhonha.
Mas não há como compor com 77 Deputados sem ceder em alguma
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parte. Por isso, neste momento, gostaria de agradecer especialmente
ao Dr. Hélio, que, num trabalho dedicado, ao longo de tantos anos,
vem acompanhando esse projeto do ICMS Solidário. Amanhã, se
Deus quiser, às 10 horas, haveremos de estar na Comissão de
Fiscalização Financeira, acompanhando a votação desse substitutivo
que será apresentado. Contamos com os colegas Deputados e com a
benemerência da Presidência da Casa para que possamos incluí-lo na
pauta e votá-lo ainda neste ano, em 1º e 2º turnos. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando as Deputadas e os Deputados para a especial de
amanhã, dia 5, às 9 horas, e para a extraordinária também de
amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem
como para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
21/10/2008

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gustavo Valadares, Juninho Araújo e Paulo Guedes, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Célio
Moreira. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Gustavo Valadares, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Paulo Guedes, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. Retira-se da
reunião o Deputado Célio Moreira. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento das seguintes correspondências, publicadas
no “Diário do Legislativo” na data mencionada entre parênteses: dos
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Srs. Márcio Kangussu, Diretor de Operação Norte da Copasa, José
Élcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG e Carlos Alberto
Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (11/10/2008). 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
276/2007 e 2.647 e 2.649/2008. 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 Padre João, em
que solicita reunião de audiência pública para discutir e dar
encaminhamento à questão dos taxistas, principalmente do interior do
Estado, que são impedidos legalmente de realizarem transporte
intermunicipal; Juninho Araújo e Chico Uejo, em que solicitam reunião
conjunta desta Comissão com a Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial, na Região do Alto Paranaíba, para debater a
Resolução nº 52/2008 da Setop, que trata do transporte rodoviário de
trabalhadores rurais no Estado; e Gustavo Valadares, em que pleiteia
sejam solicitados esclarecimentos sobre a paralisação da construção
da nova sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e seja
encaminhado ao Sr. Ricardo Mendanha, Diretor Presidente da
BHTRANS, pedido de implantação de semáforo na Rua Rio de
Janeiro no cruzamento com a Rua Timbiras. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2008.
Juninho Araújo, Presidente - Gláucia Brandão - Gil Pereira.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/10/2008
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Délio Malheiros e Carlos Pimenta (substituindo
este o Deputado Paulo Cesar, por indicação da Liderança do PDT),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
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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 de Minas
Gerais, publicados no “Diário do Legislativo” em 18 e 25/10/2008.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei nº 1.096/2007. Passa-se à 3ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Sargento
Rodrigues (3), em que solicita seja encaminhado ao Sr. Maurício
Campos Júnior, Secretário de Defesa Social, pedido de informações
sobre as providências tomadas para sanar as irregularidades
apuradas em visita desta Comissão à cadeia pública de Patrocínio;
em que solicita sejam realizadas reuniões de audiência pública para
debater denúncia de supostas irregularidades na transferência de
Agentes de Segurança Penitenciários e acusações infundadas contra
esses servidores; e para debater questões gerais sobre o Instituto dos
Servidores Militares do Estado de Mina Gerais - IPSM - e propor
soluções para as dificuldades enfrentadas pelos contribuintes para
realizar exames, principalmente no interior do Estado; Carlos Pimenta
em que solicita seja realizada reunião de audiência pública em Montes
Claros para debater problemas relacionados com a segurança das
áreas rurais no Norte de Minas. A Presidência recebe requerimento
dos Deputados Padre João e André Quintão em que solicitam seja
realizada reunião conjunta desta Comissão com a de Direitos
Humanos para debater e dar encaminhamentos à Campanha do
Desarmamento e à 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2008.
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Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros - Carlos Pimenta.
ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/10/2008
Às 15h18min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Padre João, Chico Uejo e Getúlio Neiva,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Chico Uejo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar parecer
de redação final. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº
2.519/2008. 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, 4 de novembro de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Padre

João - Getúlio Neiva.
ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/10/2008

Às 16h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, Chico Uejo, Domingos Sávio e Ivair
Nogueira, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Ademir Lucas, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
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proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei
Complementar nº 45/2008 é retirado da pauta, atendendo-se a
requerimento do Deputado Ademir Lucas, aprovado pela Comissão. O
parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.752/2008, 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 discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.585 e 2.733/2008. Passa-se
à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento dos Deputados Ivair Nogueira, Domingos
Sávio, Ademir Lucas e Chico Uejo em que solicitam seja realizada
audiência pública com a finalidade de debater o Projeto de Lei nº
2.752/2008, do Governador do Estado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - André Quintão - Ademir Lucas -

Inácio Franco - Ivair Nogueira - Domingos Sávio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 191/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe
encaminha a prestação de contas relativa ao exercício de 2007.

Em cumprimento do disposto no art. 76, inciso I, da Constituição do
Estado, o Tribunal de Contas apreciou as referidas contas na sessão
plenária de 30/6/2008 e emitiu parecer prévio favorável à sua
aprovação. Por intermédio do Ofício nº 18/2008, publicado no “Diário
do Legislativo” em 17/7/2008, o Presidente da Corte de Contas
encaminhou a esta Casa cópia do processo nº 747.679, que contém o
parecer prévio e o relatório técnico da comissão designada para
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analisar as contas do Governador do Estado.
Publicada no “Diário do Legislativo” em 3/4/2008, foi a proposição

encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
art. 218 do Regimento Interno.

Fundamentação
Visa a mensagem em questão encaminhar a prestação de contas do

governo do Estado relativas ao exercício de 2007. As contas ora
analisadas foram apresentadas à Assembléia Legislativa dentro do
prazo previsto no art. 90, XII, da Constituição do Estado e são
constituídas pelos Balanços Gerais da Administração Direta e Indireta
– Autarquias, Fundações, Fundos Estaduais e Empresas Estatais
Dependentes –, elaborados pela Superintendência Central de
Contadoria Geral da Secretaria de Estado de Fazenda; pelo Relatório
de Avaliação da Execução da Lei Orçamentária, de responsabilidade
da Auditoria-Geral do Estado; e pelo Relatório de Execução de
Investimentos em Programas Sociais, apresentado pela Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão. Acompanha também as contas
anuais o Relatório de Avaliação Social dos Programas
Governamentais, elaborado pela Auditoria-Geral do Estado, com o
objetivo de avaliar o desempenho das ações sociais, em especial da
carteira dos programas estruturadores.

Com o advento da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 – Lei
de Responsabilidade Fiscal –, a prestação de contas e o respectivo
parecer prévio passam a ser considerados instrumentos de
transparência da gestão fiscal, aos quais deverá ser dada ampla
divulgação. Cumpre ressaltar que o procedimento previsto no art. 56
da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF –, que estabelece a
obrigatoriedade do recebimento de pareceres prévios separados para
as contas apresentadas pelos Poderes e pelo Ministério Público, não
vem sendo cumprido no âmbito do Estado.

Vale ressaltar que nossa referência para a elaboração deste parecer
é o Relatório Prévio elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado,
órgão auxiliar do Poder Legislativo. A emissão do parecer prévio sobre
as contas prestadas pelo Governador do Estado constitui deliberação,
de caráter opinativo, do Pleno do Tribunal de Contas. Seu conteúdo
técnico espelha uma avaliação global dos programas de trabalho do
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governo e destina-se a subsidiar a Assembléia Legislativa no
julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo. Dessa forma, a
atribuição constitucional de emitir parecer prévio não se limitou ao
exame de aferição de legalidade. Buscou também avaliar a função
orçamentária sob uma acepção ampla, percebendo o orçamento como
um instrumento de planejamento, de gestão e de avaliação de
políticas públicas.

Por fim, é oportuno observar que o julgamento dessas contas pelo
Poder Legislativo não isentará os demais ordenadores de despesa de
eventuais responsabilidades que venham a ser apuradas em
processos de apreciação específica.

Feitas essas considerações iniciais, passamos à análise resumida
das contas governamentais.

I - Instrumental Orçamentário
Os instrumentos de planejamento do Estado de Minas Gerais são

compostos pelo Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI
–, pelo Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG –, pela Lei
de Diretrizes Orçamentárias – LDO – e pela Lei Orçamentária Anual –
LOA.

O PMDI, estabelecido pela Lei nº 15.032, de 20/1/2004, tem como
objetivo implementar e fomentar o crescimento econômico do Estado,
numa perspectiva de longo prazo. Em 2007 o PMDI foi atualizado por
meio da Lei nº 17.007, de 28/9/2007, e o período de sua abrangência
passou a ser de 2007 a 2023. Nessa atualização do Plano, a
sociedade mineira continua a ser inspirada pela visão de futuro de
“Fazer de Minas o melhor Estado para se viver”. Estabeleceu-se,
então, uma estratégia de desenvolvimento de longo prazo, ancorada
no governo, na iniciativa privada e nas organizações da sociedade
civil. Para a implementação da estratégia delineada, foram definidas
11 áreas de resultado: Educação de Qualidade; Protagonismo Juvenil;
Investimento e Valor Agregado da Produção; Inovação, Tecnologia e
Qualidade; Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha,
Mucuri e Rio Doce; Logística de Integração e Desenvolvimento; Rede
de Cidades e Serviços; Vida Saudável; Defesa Social; Redução da
Pobreza e Inclusão Produtiva; e Qualidade Ambiental. Cada área de
resultado apresenta os principais desafios, constituídos pelos
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objetivos estratégicos e pelos resultados finalísticos ou metas, bem
como pelas iniciativas prioritárias, os quais representam o esforço que
deverá ser empreendido para se atingir o resultado almejado, ou seja,
para transformar a estratégia em resultados efetivos. Vale ressaltar
que o PMDI é lei apenas no sentido formal e não no sentido material,
pois não cria direitos subjetivos ou obrigações, tendo caráter apenas
indicativo.

O PPAG, instituído pela Lei nº 15.033, de 2004, e, para o exercício
de 2007, revisto pela Lei nº 16.681, de 10/1/2007, constitui
instrumento essencial para o estabelecimento de diretrizes e metas
para a administração pública estadual. A revisão do PPAG previu a
aplicação total de R$4,43 bilhões, em 2007, na execução dos 35
programas estruturadores, alocados no Orçamento Fiscal e no
Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado.
O relatório técnico do Tribunal de Contas apontou que os valores
autorizados no Orçamento de 2007 para os programas estruturadores
foram de R$ 4,87 bilhões, os quais representaram 12,44% do total
autorizado (R$ 39,18 bilhões). Os valores das despesas realizadas
nos programas estruturadores corresponderam R$ 3,87 bilhões, ou
seja, 10,60% do total realizado pelo Estado (R$ 36,53 bilhões). O
Tribunal de Contas também informou que a falta de informações no
Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento – Sigplan –
prejudicou a avaliação física dos programas constantes no PPAG.
Como o exercício de 2007 foi o último desse Plano, o ideal seria uma
avaliação da execução dos programas ao longo do período. Não
obstante, é importante ressaltar que, ao longo da vigência do PPAG
2004/2007, a participação relativa das despesas de capital com
recursos ordinários apresentou significativo crescimento. Assim,
observa-se que a proporção dos investimentos, em relação ao total da
despesa prevista, subiu de 4,70%, em 2004, para 8,32%, em 2007.
Esse fato demonstra a recuperação da capacidade de investimento do
Estado, resultante do crescimento contínuo da arrecadação tributária
a partir de 2003, em termos reais, e da otimização na alocação dos
recursos.

Com relação à LDO, qual seja a Lei nº 16.314, de 10/8/2006, o
relatório do Tribunal de Contas ressaltou que, ao contrário do ocorrido
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nos anos anteriores, essa peça orçamentária dispôs sobre normas
relativas ao controle de custos das ações e programas de governo,
em conformidade com o art. 4º, inciso I, da LRF. No entanto, tal
sistema não foi totalmente implantado, o que contraria o § 3º do art. 50
da LRF.

A LOA de 2007 – Lei nº 16.696, publicada em 16/1/2007 –, por sua
vez, estimou as receitas estaduais em R$ 30,554 bilhões e fixou a
despesa em igual importância. O Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado estimou as fontes e fixou os
investimentos em R$ 4,744 bilhões. Durante o exercício foram
editados 230 decretos de abertura de créditos adicionais, que
incrementaram o orçamento fiscal inicial em 11,80%, isto é, R$ 3,605
bilhões, resultando numa dotação autorizada no montante de R$
34,159 bilhões. As alterações do orçamento que implicaram a
elevação das dotações totais tiveram como principal fonte de receita o
excesso de arrecadação.

II - Execução do Orçamento Fiscal
A execução orçamentária da receita foi de R$ 32,633 bilhões,

representando receitas correntes no montante de R$ 31,826 bilhões e
receitas de capital no valor de R$ 807,736 milhões, equivalentes,
respectivamente, a 97,53% e 2,47% da arrecadação do exercício. O
total arrecadado ficou 6,81% acima da receita inicialmente prevista na
LOA, e 3,92% acima da previsão atualizada. A Receita Tributária é a
principal fonte de recursos do Estado e participou com 69,45% das
receitas arrecadadas, apresentando uma variação positiva de 7,04%
quando comparada ao valor inicialmente previsto. Desse grupo de
receitas, destaca-se o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e
Serviços – ICMS –, que representa 58,13% do total da receita
efetivada no exercício.

As Transferências Correntes destacaram-se como o segundo maior
grupo de receitas do Estado, correspondendo a 20,28% da
arrecadação, representando um valor de R$ 6,620 bilhões. Vale
destacar que 42,89% desse montante são destinados para a formação
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica –
Fundeb.

A execução orçamentária da despesa foi da ordem de R$ 32,443
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bilhões, representando um acréscimo de 6,15% em relação à despesa
inicialmente prevista. As despesas correntes perfizeram o montante
de R$ 28,327 bilhões e representaram 87,31% da despesa fiscal
executada. Entre as despesas correntes realizadas, vale destacar as
despesas com Pessoal e Encargos Sociais, que representam 43,98%;
os Juros e Encargos da Dívida Pública, com 7,54%; e o grupo Outras
Despesas Correntes, representando 42,09%. Quanto à execução das
despesas por função de governo, constatamos que, nas funções
sociais, os gastos mais significativos foram os com a Previdência
Social (R$ 4,061 bilhões), Educação (R$ 4,067 bilhões) e Saúde (R$
2,878 bilhões). Nas funções típicas do Estado, o maior volume de
recursos destinou-se à Segurança Pública (4,280 bilhões). Nos
Encargos Especiais, destaque para os dispêndios com Transferências
( R$ 5,845 bilhões) e Serviço da Dívida Interna (R$ 2,393 bilhões).

Quanto às despesas, devemos ainda destacar os avanços do
Estado no cumprimento do art. 20, inciso II, alínea “c”, da LRF, que
estabelece o limite de 49% para as despesas com pessoal do Poder
Executivo. A Despesa Líquida com Pessoal, que no terceiro
quadrimestre de 2002 atingiu 61,67% da Receita Corrente Líquida –
RCL –, terminou 2007 no patamar de 46,37%.

III - Dívida Pública, Superávit Primário e Resultado Nominal
No que se refere à Dívida Consolidada do Estado, destacamos o

cumprimento do disposto na Resolução nº 40, de 2001, do Senado
Federal, alterada pela Resolução nº 5, de 2002. Essa norma
determina que, ao final do 15º exercício financeiro contado a partir do
encerramento do ano de sua publicação, a dívida consolidada líquida
não poderá ser superior a duas vezes a RCL. Dispõe, ainda, que,
durante o período de transição de 2002 a 2017, o excedente apurado
em 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de um quinze
avos a cada exercício financeiro. Por sua vez, a Resolução nº 20, de
2003, prorrogou a data para o enquadramento final, suspendendo a
obrigatoriedade de enquadramento na trajetória de redução no
período compreendido entre 1º/1/2003 e 30/4/2005, adiando a data-
limite para o exercício de 2020. Ainda assim, nos termos do Relatório
de Gestão Fiscal publicado pelo Poder Executivo, verifica-se que a
relação mencionada foi de 189,08% para 2006, quando o previsto era
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de 222,95%, e que em 2007 o índice foi de 187,76%, face a uma
previsão de 220,65%. Apesar do resultado positivo constatado com a
redução do índice de endividamento, o estoque da dívida consolidada
do Estado mantém uma trajetória de crescimento. Em 2007 atingiu a
cifra de R$ 52,149 bilhões, ficando acima do estabelecido pelo Anexo
de Metas Fiscais, fixado no valor de R$ 51,320 bilhões. A dívida
consolidada líquida foi estimada em R$ 44,738 bilhões, tendo, ao final
do período, a referida dívida alcançado o montante de R$ 44,693
bilhões.

Em relação à meta de resultado primário, fixada pelo Anexo de
Metas Fiscais da LDO em R$ 1,687 bilhão, verificamos que o Estado
apresentou um montante efetivamente realizado na execução
orçamentária de R$ 2,308 bilhões, superior em 36,81%. Entretanto,
apesar de o resultado primário ter sido superior à meta fixada, não
podemos deixar de ressalvar que o superávit não foi suficiente para
conter o crescimento da dívida consolidada líquida, cujas despesas
com amortização, juros e demais encargos totalizaram R$ 2,602
bilhões, acima do superávit primário acumulado de R$ 293 milhões.

Quanto ao resultado nominal, a meta proposta na LDO projetada
para 2007 era de R$ 3,311 bilhões e o resultado obtido no exercício
foi de R$ 2,941 bilhões. Dessa forma, nos termos da metodologia
proposta pela Portaria nº 471 da Secretaria do Tesouro Nacional, de
2004, o Estado cumpriu o disposto no art. 9º da LRF, não sendo
necessária a limitação de empenhos e movimentação financeira.

IV- Dispositivos Constitucionais
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
No orçamento de 2007 foram previstos R$ 5,107 bilhões na

Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino à conta de Recursos
Ordinários e Vinculados ao Fundo de Educação. De acordo com o
relatório técnico do Tribunal de Contas, o Estado aplicou, na
manutenção e desenvolvimento do ensino, R$ 5,443 bilhões,
representando um aumento de 6,6% em relação à meta prevista e de
9,5% em relação ao exercício de 2006. Esse valor representa 29,19%
da receita resultante de impostos e transferências, percentual acima
do estabelecido na Constituição da República, que é de 25%.

Em valores nominais, vale destacar que a participação das
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despesas com educação em relação às despesas fiscais do Estado
passou de 19,36%, em 2003, para 12,54% em 2007, verificando-se
uma redução de 6,83%, o que demonstra que as despesas com
educação não acompanharam o crescimento total das despesas do
Estado.

Saúde
De acordo com a Emenda Constitucional nº 29, de 2000, o Estado

deve apresentar uma aplicação mínima de 12% da base vinculável em
ações e serviços públicos de saúde. Dessa forma, o Balanço Geral do
Estado apresentou demonstrativo evidenciando que foram aplicados
em saúde R$ 2,482 bilhões, os quais, em face de uma receita
vinculável de R$ 18,650 bilhões, possibilitaram o alcance do índice de
13,31%, um pouco abaixo dos 14,19% fixados no orçamento para
2007. Do total aplicado em saúde, R$ 1,537 bilhão referem-se à
execução dos órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal do
Estado e R$ 945 milhões foram executados no Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, notadamente a
Copasa.

Amparo e Fomento à Pesquisa
Nos termos do art. 212 da Carta mineira, o Estado tem que repassar

à Fapemig no mínimo 1% da receita corrente ordinária, em parcelas
duodecimais, com a finalidade de apoiar o desenvolvimento científico
e tecnológico. A Lei Orçamentária para 2007 fixou, para o orçamento
da Fapemig, um repasse de R$ 159,577 milhões. A análise dos
demonstrativos contábeis revela que o repasse de recursos
financeiros correspondeu a R$ 172,896 milhões, ou seja, foi superior
ao previsto, cumprindo a determinação constitucional em 99,99%. A
parcela mais significativa, representando 94,27% dos recursos
transferidos, destinou-se à categoria econômica “capital”
(investimentos, inversões financeiras e/ou amortização da dívida).

Despesas com Publicidade
O parágrafo único do art. 17 da Constituição Estadual determina que

os Poderes do Estado e do Município, incluídos os órgãos que os
compõem, publicarão, trimestralmente, o montante das despesas com
publicidade, pagas e contratadas naquele período, informando ainda o
nome da agência contratada ou veículo de comunicação. De acordo
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com o relatório técnico do Tribunal de Contas, as publicações
trimestrais ocorrem a critério de cada órgão ou entidade, e nem todos
publicam o objeto da publicidade e a empresa contratada.

No exercício de 2007 os gastos com publicidade somaram R$
155,753 milhões, representando um crescimento de 45,88% com
relação aos gastos do exercício de 2006. Do total das despesas,
55,08% foram executados pela administração direta, 3,39% pela
administração indireta, 2,37% pelos fundos estaduais e 39,16% pelas
empresas públicas e sociedades de economia mista.

Assim como vem ocorrendo em exercícios anteriores, não foi
possível o acompanhamento do disposto no art. 158, § 2º, da
Constituição Estadual, o qual determina que o percentual executado e
pago das despesas com publicidade não será superior, em cada
trimestre, ao percentual executado e pago das despesas decorrentes
das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais, uma vez
que a Assembléia Legislativa não realizou essas audiências.

Despesas com Pessoal
Quanto aos limites das despesas com pessoal em relação à RCL,

observa-se que o Poder Executivo comprometeu o percentual de
46,37%. Considerando que os demais Poderes e órgãos autônomos
também observaram os limites legais, a despesa total com pessoal
atingiu o percentual de 55,80% da RCL. Dessa forma, foram
cumpridos os limites estabelecidos na LRF tanto no que se refere ao
limite global quanto no que se refere aos limites parciais fixados no
inciso II de seu art. 20. Cumpre salientar que o cálculo dos
percentuais de comprometimento está em conformidade com a
metodologia adotada pela Secretaria do Tesouro Nacional,
desconsiderando-se a metodologia de cálculo determinada pela
Instrução nº 5, de 2001, do Tribunal de Contas, que retira os gastos
com inativos e pensionistas custeados pelo Tesouro.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação das contas do

Governador do Estado referentes ao exercício de 2007, por meio do
projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº
Aprova as contas do Governador do Estado de Minas Gerais
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referentes ao exercício de 2007.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam aprovadas as contas do Governador do Estado de

Minas Gerais referentes ao exercício de 2007.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 47/2008
Comissão Especial

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a Proposta de Emenda à

Constituição nº 47, originária do desarquivamento da Proposta de
Emenda à Constituição nº 88/2005, “dispõe sobre a ação declaratória
de constitucionalidade e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 29/8/2008, a proposição foi
distribuída a esta Comissão Especial, à qual cabe emitir parecer sobre
a matéria.

Fundamentação
A proposição em epígrafe tem por objetivo maior instituir a ação

declaratória de constitucionalidade no âmbito estadual.
Ademais, explicita, com indiscutível acerto, que têm efeito vinculante

as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça em sede de ação
direta de inconstitucionalidade e em sede de ação declaratória de
constitucionalidade. Tal efeito é inerente à jurisdição constitucional
concentrada, a qual, no âmbito estadual, é de responsabilidade dos
Tribunais de Justiça.

Finalmente, a proposta modifica o § 6° do art. 118 da Constituição
do Estado não somente para nele fazer constar a ação declaratória de
constitucionalidade, mas também para adaptá-lo à extinção do
Tribunal de Alçada.

Como se verifica, é objetivo especial da proposta em referência
adaptar a Constituição do Estado às inovações trazidas em matéria de
controle de constitucionalidade pelas Emendas à Constituição da
República nºs 3, de 17 de março de 1993, e 45, de 8 de dezembro de
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2004.
Questão polêmica, a instituição da ação declaratória de

constitucionalidade de lei estadual perante o Tribunal de Justiça divide
a doutrina jurídica, como mostra Alexandre de Moraes:

“(...) a possibilidade de criação de uma ação declaratória de
constitucionalidade de âmbito estadual divide a doutrina. José Afonso
da Silva não admite tal possibilidade, por ausência de previsão
constitucional, enquanto Nagib Slaibi Filho entende permitido ao
Estado-membro, no exercício de sua competência remanescente, a
criação dessa ação na esfera estadual, desde que respeitado o
paradigma da Constituição Federal”.

Em seguida, o autor apresenta a sua própria posição, à qual damos
inteira adesão:

“(...) é característica da Federação a autonomia dos Estados
membros, que engloba a capacidade de auto-organização por meio de
suas respectivas Constituições estaduais. Assim, e desde que
seguisse o modelo federal, nada estaria a impedir que o legislador
constituinte-reformador estadual criasse por emenda constitucional
uma ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo
estadual, em face da Constituição Estadual, a ser ajuizada no Tribunal
de Justiça e tendo como co-legitimados o Governador do Estado, a
Mesa da Assembléia Legislativa e o Procurador-Geral de Justiça”.

Em sentido semelhante, ao indagar sobre a possibilidade de os
Estados criarem a Adecon para leis e atos normativos estaduais e
municipais, assim se pronunciou Uadi Lammêgo Bulos (Curso..., 2ª
ed., 2008, 226-227):

“Sim, desde que exista norma expressa, nas cartas estaduais,
prevendo a possibilidade e seja observado o modelo federal inserido
na Constituição da República. (...) Cumpre ao legislador reformador
estadual - via emenda à Constituição do respectivo Estado-membro -
tomar como paradigma a Carta da República.”

Outra abalizada opinião foi expressa em dezembro de 2007 pelo
Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Ferreira
Mendes, em texto publicado na “Revista Eletrônica de Direito do
Estado” (Número 12, out/nov/dez 2007, Salvador, Bahia). Seguem as
suas palavras:
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“Ora, tendo a Constituição de 1988 autorizado o constituinte
estadual a criar a representação de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo estadual ou municipal em face da Carta Magna estadual
(Constituição Federal, art. 125, § 2º) e restando evidente que tanto a
representação de inconstitucionalidade, no modelo da Emenda nº 16,
de 1965, e da Constituição de 1967/1969, quanto a ação declaratória
de constitucionalidade prevista na Emenda à Constituição nº 3, de
1993, possuem caráter dúplice ou ambivalente, parece legítimo
concluir que, independentemente de qualquer autorização expressa
do legislador constituinte federal, estão os Estados membros
legitimados a instituir a ação declaratória de constitucionalidade”.

A possibilidade de se instituir a ação declaratória de
inconstitucionalidade reside não apenas na autonomia política do
Estado membro e, conseqüentemente, na ausência de hierarquia
entre as unidades federadas, mas também, e principalmente, no seu
caráter ambivalente ou dúplice, como disse o Ministro Gilmar Mendes.
Os efeitos são os mesmos, quer se trate da declaração de
inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Se a primeira
possibilidade já é autorizada ao Estado, não há motivo lógico para se
vedar a segunda.

A Advocacia-Geral do Estado, na mensagem que enviou a proposta
originária, fez referência a manifestação do Supremo Tribunal Federal
que corrobora o que se está a dizer. Segundo o voto do ex-Ministro
Maurício Corrêa, a decisão tomada em ação declaratória de
constitucionalidade

“(...) tem, em essência, idêntica natureza da decisão proferida em
ação direta de inconstitucionalidade. Produzem, ambas, em última
análise, a mesma conseqüência de ordem prática, diferenciando-se,
substancialmente, pelo direcionamento do pedido, que é de ordem
positiva na primeira e negativa na segunda espécie de controle
concentrado” (voto do Ministro Maurício Corrêa na Questão de Ordem
no Agravo Regimental na Reclamação nº 1.880-6/SP, Tribunal Pleno,
Relator, o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 19/3/2004).

No que diz respeito à utilidade social do instrumento em análise, é
válido dizer que a ação declaratória de constitucionalidade traz
evidentes benefícios ao princípio da segurança jurídica, uma vez que
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ajuda a solucionar dúvidas quanto à constitucionalidade ou não das
leis e dos atos normativos do poder público.

Finalmente, é preciso mencionar que a ação declaratória de
constitucionalidade, no modelo proposto, será permitida a todos os
legitimados ativos para propor ação direta de inconstitucionalidade no
âmbito estadual. Quando da edição da Emenda à Constituição nº 3,
de 1993, nem todos os legitimados ativos para intentar ação direta
podiam ajuizar ação declaratória. Com a Emenda à Constituição nº 45,
de 2004, a legitimação ativa para ambas as ações foi igualada. O
mesmo há que ser observado em nível estadual. Essa, pois, é a
razão, plenamente justificável, da nova redação sugerida para o
“caput” do art. 118 da Constituição do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição nº 47/2008.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2008.
Gilberto Abramo, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Durval

Ângelo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 637/20 07

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei n° 23/2003, a pro posição em
epígrafe dispõe sobre a distribuição da parcela do produto da
arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios.

A proposição foi analisada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Atendendo-se a requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro,
aprovado em Plenário, foi determinada a apreciação da proposição
pelas Comissões de Assuntos Municipais e Regionalização e de
Administração Pública.

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização opinou pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1,  que apresentou.

Em virtude de a Comissão de Administração Pública ter perdido o
prazo para emitir seu parecer, o projeto foi encaminhado a esta
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Comissão, atendendo-se a requerimento do Deputado Getúlio Neiva.
Cabe, agora, a esta Comissão emitir juízo quanto ao mérito e sobre

o impacto financeiro e orçamentário da aprovação da proposição, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A distribuição de ICMS aos Municípios está regulamentada pelos

arts. 158 e 159, § 3°, da Constituição da República  e pela Lei
Complementar Federal n° 63, de 1990: 25% do ICMS e do IPI sobre
produtos industrializados exportados são destinados a esses entes
federativos, observados os seguintes critérios: três quartos (75%),
com base no Valor Adicionado Fiscal – VAF –, e um quarto (25%),
conforme dispuser lei estadual.

Em Minas Gerais, a lei que trata da distribuição desses 25% é a Lei
n° 13.803, de 27/12/2000, que consolidou a legislaç ão anterior,
sucedendo à Lei n° 12.040, de 2000, conhecida como Lei Robin Hood,
e às leis que a alteraram. Entre outros critérios, essa lei prevê que
4,68% dessa parcela serão distribuídos com base do VAF do
Município.

O projeto em tela propõe exatamente a redistribuição desse
percentual de 4,68%. Alega o autor que o critério “VAF” já é
devidamente privilegiado no rateio do ICMS dos Municípios, já que,
como dissemos acima, 75% deste são distribuídos com base no VAF,
conforme determinação constitucional.

A proposição agrupa os critérios de distribuição atualmente
existentes em três grupos, a seguir citados.

Critérios econômicos: VAF, segundo a Constituição Federal (75%);
produção de alimentos, meio ambiente, receita própria, Municípios
mineradores e compensação financeira aos Municípios de Mateus
Leme e Mesquita.

Critérios sociais solidários: área geográfica, população, população
dos 50 Municípios mais populosos, educação, patrimônio cultural,
saúde e cota mínima.

Critério de compensação solidária: ICMS solidário (redistribuição do
percentual que era distribuído pela Lei Robin Hood com base no VAF).

Para a apuração dos índices, o projeto propõe a adoção da seguinte
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sistemática.
1 – Calcula-se o índice consolidado dos critérios econômicos, que é

a média aritmética ponderada dos índices que os compõem. O fator
de ponderação é o percentual atribuído a cada índice.

2 – Calcula-se a média “per capita” dos critérios econômicos do
ICMS recebido pelo conjunto dos Municípios mineiros, dividindo-se o
índice consolidado dos critérios econômicos pela população do
Estado.

3 – Calcula-se o ICMS “per capita” dos critérios econômicos para
cada um dos Municípios.

4 – Restringe-se a participação nos critérios sociais solidários aos
Municípios que estiverem abaixo da média “per capita” dos critérios
econômicos acrescida de 40%.

5 – Redistribui-se o percentual do critério “VAF” que excedia o
mínimo constitucional (precisamente os 4,68% citados), instituindo-se
uma compensação “per capita” para os Municípios cujos índices
consolidados de critérios econômicos e sociais ficarem abaixo da
média “per capita” acrescida de 40%. Esse novo critério foi
denominado “critério de compensação solidária”.

O projeto foi objeto de grande estudo nesta Casa e teve sua origem
na Comissão Especial da Lei Robin Hood, que funcionou em 2001,
apresentando muitos pontos positivos em relação à lei atual.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu em seu parecer não
haver impedimentos nem quanto à iniciativa para se instaurar o
processo legislativo nem no que se refere aos demais aspectos
jurídicos, constitucionais e legais.

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização fez um
estudo mais criterioso da matéria, enfatizando que a solução das
desigualdades existentes está na revisão do pacto federativo. Em seu
parecer, essa Comissão salientou o impacto financeiro que teve nos
Municípios o fato de terem sido levados a assumir atribuições dos
demais entes federativos.

Diante de tal constatação, essa Comissão apresentou o Substitutivo
n° 1, que sugere, para eficácia da alteração propos ta pela proposição
em comento, “a criação, por parte do Poder Executivo, de mecanismo
de compensação para que Municípios não tenham, durante cinco
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anos, perda de sua receita em virtude da alteração dos critérios de
repasse do ICMS. O mesmo mecanismo deve compensar ainda os
Municípios que gastam mais de 5% de sua receita orçamentária com
funções dos demais entes federativos”.

A matéria reveste-se de extrema complexidade, e, como a análise
de seu mérito cabe a esta Comissão, entendemos ser imprescindível
análise mais criteriosa de diversos aspectos.

Primeiramente, deve-se abordar a questão, levantada pela
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, das despesas de
outros entes assumidas pelos Municípios.

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Administração
Municipal — Ibam — constatou que as despesas realizadas pelos
Municípios com atividades de competência da União e dos Estados
chega, em média, a 4,52% de suas receitas.

As tarefas de competência da União e dos Estados geralmente
custeadas pelos Municípios – e que têm sua participação aumentada
na medida em que o Município possui um menor quantitativo
demográfico – são:

1 – na área da saúde pública:
1.1 – fornecer material e efetuar a manutenção de prédios estaduais;
1.2 – ceder pessoal e manter os serviços estaduais de apoio;
1.3 – manter o serviço estadual de hemocentro;
1.4 – suplementar os recursos não previstos em convênios;
1.5 – fornecer suporte às campanhas de vacinação;
2 – na área da educação:
2.1 – ceder professores para as escolas estaduais;
2.2 – fornecer merenda e transporte escolar para os alunos das

escolas estaduais;
2.3 – efetuar a manutenção das escolas estaduais;
2.4 – ceder pessoal e manter os serviços estaduais de apoio;
3 – na área da assistência social:
3.1 – manutenção de serviços de assistência social estaduais;
4 – na área da administração fazendária:
4.1 – manter núcleo de atendimento aos contribuintes;
4.2 – ceder pessoal e manter os serviços de agências, postos,

delegacias e exatorias estaduais e federais;
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5 – na área da agricultura:
5.1 – manter a unidade municipal de cadastramento;
5.2 – manter o serviço de extensão rural;
5.3 – manter os serviços de polícia florestal e do horto estadual;
6 – na área das comunicações:
6.1 – manter o serviço de correios e telégrafos;
6.2 – manter o posto telefônico;
7 – na área do Judiciário:
7.1 – manter o fórum;
7.2 – manter os serviços da justiça eleitoral e dos cartórios;
7.3 – manter os serviços de defesa do consumidor;
7.4 – manter os serviços de juizados especiais (juizado de menores,

juizado de pequenas causas, vara da infância e da juventude);
7.5 – manter os serviços de defensoria pública;
7.6 – manter os serviços de promotoria de justiça;
7.7 – dar suporte com a manutenção do pessoal do Judiciário;
8 – na área da segurança pública:
8.1 – manter a junta de alistamento militar e o tiro-de-guerra;
8.2 – auxiliar na manutenção da Polícia Militar;
8.3 – auxiliar na manutenção da Polícia Civil;
8.4 – auxiliar na manutenção do Corpo de Bombeiros;
8.5 – auxiliar na manutenção de delegacias especiais

(entorpecentes, idoso, meio ambiente, mulher);
8.6 – auxiliar na manutenção do Instituto Médico-Legal;
8.7 – auxiliar na manutenção da Polícia Rodoviária;
9 – na área do trabalho e da previdência:
9.1 – auxiliar na manutenção de órgãos do setor (delegacia,

secretaria, posto);
9.2 – auxiliar na manutenção do Serviço Nacional de Emprego;
9.3 – auxiliar na manutenção do Tribunal Regional do Trabalho;
9.4 – expedir carteiras de trabalho;
10 – na área de transporte e trânsito:
10.1 – auxiliar na manutenção dos departamentos e circunscrições

de trânsito;
10.2 – manutenção de estradas federais e estaduais;
10.3 – manutenção de aeroportos.
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Os dados abaixo mostram o volume desses gastos, apurados pelo
Ibam em 2000.

Gastos efetuados pelos governos municipais com serviços de
competência da União e dos Estados, segundo os grupos de
habitantes – Brasil – 2000.

* - A tabela contendo os gastos efetuados pelos governos municipais
com serviços de competência da União e dos Estados, segundo os
grupos de habitantes - Brasil - 2000 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 6.11.2008.

FONTES: Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional.
Ibam. Banco de Dados Municipais (Ibamco) – levantamento dos

gastos municipais.
Pelo quadro acima fica evidente que, quanto menor for a população

do Município, maior será o impacto dessas despesas “extras”, vindas
dos outros entes. Os Municípios com até 10 mil habitantes chegam a
gastar 10,85% de suas receitas com serviços de competência da
União e do Estado. Nos Municípios com mais de um milhão de
habitantes esse percentual cai para 1,62%. Podemos observar que
nas Capitais essa imposição do Estado e da União praticamente não
existe, ao passo que é expressiva na totalidade das cidades do
interior.

Do bolo da receita pública no Brasil, 60,6% ficam com a União,
24,7% ficam com os Estados e 14,7% com os Municípios. Entretanto,
é crescente o volume de serviços a cargo dos Municípios, a cada ano.
Se deduzirmos o percentual médio que o Município gasta com os
serviços de competência da União e do Estado, chegaremos à
conclusão de que os Municípios ficam com apenas 10,18% do bolo da
receita pública.

Essa desigualdade de repartição de receitas e obrigações entre os
entes da Federação, aliada a outras desigualdades existentes, como a
regional, entre os Estados, entre as regiões dentro de cada Estado,
entre as microrregiões em cada região do Estado e entre os
Municípios dentro de uma mesma microrregião, é responsável pelo
atraso do desenvolvimento do País, das diversas regiões, dos
diversos Estados, das diversas regiões dos Estados, das diversas
microrregiões e dos 5.523 Municípios brasileiros. Adotamos um
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modelo altamente concentrador, no qual os Estados, as regiões e os
Municípios com maior capacidade de arrecadação tributária e que
também recebem o maior volume das transferências
intergovernamentais têm em sua população o cidadão de maior poder
aquisitivo. Nessas cidades, boa parte da população não depende do
poder público para os serviços de saúde, educação e outros. São
cidadãos que têm plano de saúde, filhos estudando em escolas
particulares, etc.

Um dos principais motivos para essa concentração de receita em
cidades com renda “per capita” alta é que o ICMS, principal tributo
brasileiro, é distribuído aos Municípios com base no movimento
econômico. Como já dissemos, a Constituição da República determina
que pelo menos 75% desses recursos sejam distribuídos com base no
VAF. Assim, se nada for feito com vistas a privilegiar a população no
lugar da renda, essa concentração de receita será cada vez maior em
alguns Municípios, ao passo que outros terão cada vez mais
dificuldade financeira.

A primeira conseqüência desse modelo é que o Município que
recebe menos receita por habitante tende a prestar menos serviços
aos seus munícipes. Assim, o cidadão é que sofrerá a conseqüência
do modelo de distribuição de receita, e isso, em médio e longo prazos,
faz com que a migração aumente, de forma a concentrar nas cidades
maiores essa população e criar nessas cidades mais ricas um enorme
volume de problemas, com bolsões de miséria a demandar
absolutamente tudo do poder público municipal, que não terá
crescimento de renda suficiente para suportar essa situação. Se fosse
possível a alguns Municípios deixar de receber esses migrantes
miseráveis, mantendo uma renda anterior muitas vezes inferior,
provavelmente optariam por não recebê-los.

O quadro abaixo mostra a variação populacional de algumas
cidades de Minas Gerais. A maioria delas teve um crescimento acima
da média do Estado, que foi de 16,63%.

* - O quadro contendo a variação populacional de algumas cidades
de Minas Gerais foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6.11.2008.

Quanto à variação de receita, a maioria desses Municípios teve um
crescimento abaixo da média do Estado, que foi de 111,62% em
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termos nominais no mesmo período, conforme observamos no quadro
seguinte:

* - O quadro contendo a variação de receita dos Municípios foi
publicado no “Diário do Legislativo” de 6.11.2008.

Para melhor compreensão dessa situação, tomemos o caso de Belo
Horizonte: enquanto a receita distribuída cresceu em média 111,62 %
no Estado, a receita de ICMS de Belo Horizonte cresceu 87,52%, o
que significa em termos reais uma perda de 24,09% nesse período.

Mesclando os dados populacionais com os de receita, temos uma
comparação da variação da receita de ICMS “per capita”, que em
média cresceu 81,12% de 2000 a 2007:

* - O quadro contendo a mescla dos dados populacionais com os de
receita foi publicado no “Diário do Legislativo” de 6.11.2008.

Nesse quadro vemos que, enquanto o crescimento médio do Estado
foi de 81,12%, a receita “per capita” de ICMS de Belo Horizonte
cresceu em termos nominais 63,41%, o que significa em termos reais
uma perda de 17,71% nesse período.

Fazendo outra comparação, desta vez com os Municípios que
tiveram crescimento de receita “per capita” acima da média do Estado,
temos os seguintes dados populacionais:

* - O quadro contendo a comparação dos Municípios que tiveram
crescimento de receita “per capita” acima da média do Estado foi
publicado no “Diário do Legislativo” de 6.11.2008.

Como foi dito, esses mesmos Municípios, exceto Teófilo Otôni,
tiveram um crescimento de receita acima da média do Estado, que foi
de 111,62% em termos nominais, no mesmo período, conforme
observamos no quadro seguinte:

Receita de ICMS do Município
* - O quadro contendo a receita de ICMS foi publicado no “Diário do

Legislativo” de 6.11.2008.
Para melhor compreensão desse quadro, vejamos o caso de

Uberaba: enquanto a receita distribuída cresceu em média 111,62%
no Estado, a receita de ICMS desse Município aumentou 127,45%, o
que significa um crescimento em termos reais de 15,83% no mesmo
período.

Mesclando os dados populacionais com os de receita, temos uma
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comparação da variação da receita de ICMS “per capita”, que em
média cresceu 81,12% de 2000 a 2007:

Receita ICMS “Per Capita”
* - O quadro contendo a receita de ICMS “per capita” foi publicado

no “Diário do Legislativo” de 6.11.2008.
Nesse quadro vemos que, enquanto o aumento médio no Estado foi

de 81,12%, a receita “per capita” de ICMS de Uberaba cresceu em
termos nominais 85,42%, o que significa em termos reais um aumento
de 4,30% nesse período.

Podemos concluir que, diante da diversidade existente no Brasil e
particularmente em Minas Gerais, conforme exemplificamos acima, a
reforma tributária precisa abranger a forma de repartição de receitas,
de forma a encontrar um equilíbrio de receita e despesa dos entes
federados e reduzir as desigualdades regionais e socioeconômicas.

O grande desafio de promover redistribuição de renda é que, se por
um lado uns vão receber mais recursos, por outro lado outros
receberão menos. Os problemas de todos os Municípios são grandes,
e os recursos são escassos. Por isso, é difícil para qualquer Prefeito
reconhecer como justa a redistribuição quando ela implica perda de
recursos para seu Município.

Porém, é necessário que esses recursos escassos sejam
distribuídos da forma mais justa possível, senão os problemas e a
desigualdade entre os Municípios só aumentarão. O projeto
apresentado tem o objetivo de diminuir essa desigualdade. Deve ser
ressaltado, no entanto, que não é possível à lei estadual corrigir
distorções maiores na distribuição dos recursos do ICMS aos
Municípios, uma vez que a Constituição Federal determina que 75%
dessa distribuição seja feita com base no VAF, que representa o
movimento econômico dos Municípios.

Para melhor compreensão das desigualdades existentes, fizemos
uma comparação entre a distribuição de ICMS aos Municípios dos
Estados de Minas Gerais e de São Paulo. Enquanto no exercício de
2007 foram distribuídos aos 853 Municípios (19.273.533 habitantes)
de Minas Gerais R$4.118.497.748,52, aos 645 Municípios (39.827.690
habitantes) de São Paulo foram distribuídos R$13.326.960.107,43. O
valor “per capita” anual de Minas Gerais ficou em R$211,43, e o de
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São Paulo em R$334,62, cerca de 58% maior.
As desigualdades no Estado de São Paulo também são grandes.

Para facilitar a comparação do valor recebido por alguns Municípios
desse Estado, até mesmo para se poder avaliar a situação de
Municípios em situação econômica semelhante em nosso Estado,
apresentamos o quadro seguinte:

* - O quadro contendo a comparação do valor recebido por alguns
Municípios do Estado de São Paulo foi publicado no “Diário do
Legislativo” de 6.11.2008.

Para comparar os Municípios e verificar se a proposta apresentada é
adequada à melhor distribuição dos recursos, fizemos várias análises
de repercussão financeira. Procuramos um indicador que fosse capaz
de demonstrar a necessidade de recursos de cada Município, para,
por meio dele, promover a redistribuição. Infelizmente esse indicador
não existe, e seria difícil construí-lo. As características dos Municípios
são muito diversificadas, os problemas são diferentes. De todos os
indicadores que analisamos, o que mais bem espelhou a realidade de
nossos Municípios e que seria o indicado para propor uma
redistribuição de recursos é o “Receita Municipal de ICMS ‘Per
Capita’”, que dá uma dimensão de quanto cada Município recebe de
ICMS por habitante.

O quadro abaixo apresenta os seis Municípios com maior receita
municipal de ICMS “per capita”:

Municípios Que Recebem Maior Valor “Per Capita”
* - O quadro contendo os Municípios que recebem maior valor “per

capita” foi publicado no “Diário do Legislativo” de 6.11.2008.
O quadro seguinte mostra os Municípios que recebem a menor

receita municipal de ICMS “per capita”:
Municípios Que Recebem Menor Valor “Per Capita”

* - O quadro contendo os Municípios que recebem menor valor “per
capita” foi publicado no “Diário do Legislativo” de 6.11.2008.

Podemos observar que as distorções são enormes. Tal
desigualdade é o retrato de décadas de repartição de receitas
tributárias que privilegiam os Municípios produtores, em detrimento
dos consumidores. Recentemente vem sendo discutida, na reforma
tributária em estudo pelo governo federal, a proposta de tributação
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sobre o consumo, no lugar da produção. Na verdade, o que é
necessário é mudar a forma de repartir os recursos. Devemos
trabalhar para encontrar um equilíbrio na distribuição, como por
exemplo metade com base no consumo e metade com base na
produção.

A repercussão financeira foi estimada tendo como base os índices
médios praticados para distribuição no exercício de 2007. Fizemos a
simulação considerando os critérios propostos pelo projeto como se
estivessem em vigor para a distribuição em 2007, desconsiderando os
possíveis reflexos em razão de mudanças na participação dos
Municípios em cada critério existente, a partir de 2008, principalmente
as alterações do VAF, que tem um peso mais significativo na
repartição dos recursos.

Analisamos a repercussão financeira da proposição e observamos
que, caso o projeto estivesse em vigor, continuaria havendo uma
distorção muito grande na distribuição, causada por efeitos colaterais
da modificação proposta. Vejamos o quadro seguinte, onde temos os
Municípios agrupados por faixa de ICMS “per capita”.

Municípios Que Perdem Receita
* - O quadro contendo os Municípios que perdem receita foi

publicado no “Diário do Legislativo” de 6.11.2008.
Municípios Que Ganham Receita

* - O quadro contendo os Municípios que ganham receita foi
publicado no “Diário do Legislativo” de 6.11.2008.

Podemos observar que a forma de distribuição proposta pelo projeto
leva Municípios com receita municipal de ICMS “per capita” muito
acima da média do Estado a terem crescimento e que, além disso, o
crescimento de receita é desproporcional à faixa de receita, havendo
Municípios de faixa mais alta com crescimento maior que outros de
faixa mais baixa.

Para maior clareza, apresentamos os quadros abaixo com os
Municípios com maior perda e maior ganho de receita:

Municípios com Maior Perda de Receita
* - O quadro contendo os Municípios com maior perda de receita foi

publicado no “Diário do Legislativo” de 6.11.2008.
Municípios com Maior Ganho de Receita
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* - O quadro contendo os Municípios com maior ganho de receita foi
publicado no “Diário do Legislativo” de 6.11.2008.

Pode-se ver que os Municípios que têm maior perda não são
aqueles com maior receita municipal de ICMS “per capita” e que com
esses percentuais de perda poder-se-iam tornar inviáveis
financeiramente.

Da mesma forma, os Municípios que têm maior ganho não são
exatamente aqueles que têm menor receita de ICMS “per capita”.

Apesar de o projeto inovar e promover uma distribuição maior a
partir de critérios chamados sociais, vemos necessidade de apontar
um problema grave, que diz respeito ao grande impacto que as
medidas propostas geram na economia de inúmeros Municípios,
determinando redução drástica na receita. Ao realizarmos o estudo do
impacto financeiro do projeto, constatamos a sua inviabilidade, por
gerar distorções que impõem a Municípios grandes e pequenos perda
significativa de receita. Tal medida não se revela oportuna, ainda mais
após o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, cujo cumprimento
tem exigido os maiores esforços dos Municípios no que diz respeito à
adequação de suas finanças.

Nesse contexto, a Assembléia promoveu, no segundo semestre de
2007, o fórum técnico “ICMS Solidário”, que teve ampla participação
de Prefeitos e lideranças, em 12 cidades nas diversas regiões do
Estado. Nesse fórum foram apresentadas 120 sugestões para
alteração da forma de repartição do ICMS aos Municípios atualmente
adotada no Estado.

Por decisão da Mesa da Assembléia de 20/12/2007, considerando a
complexidade da matéria tratada pelo projeto em comento;
considerando a necessidade de oferecer subsídios técnicos aos
Deputados e às comissões desta Assembléia na apreciação dessa
matéria; considerando a necessidade de avaliar as propostas
apresentadas no fórum técnico "ICMS Solidário"; e considerando,
ainda, a importância de reduzir as desigualdades regionais e
promover o desenvolvimento do Estado, preservando a capacidade
econômica dos Municípios, foi constituído grupo parlamentar, sob a
coordenação do Deputado Getúlio Neiva, composto pela Deputada
Ana Maria Resende e pelos Deputados Dinis Pinheiro, Durval Ângelo,
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Fábio Avelar, Gil Pereira, Gustavo Valadares, Luiz Humberto Carneiro,
Paulo Cesar, Weliton Prado, Zé Maia e este relator, para examinar
questões referentes à proposição em apreço.

O Governador do Estado enviou a esta Casa os projetos de lei que
receberam os n°s 2.589/2008 e 2.590/2008, que propõ em alterações
na Lei n° 13.803, de 2000. O primeiro deles propõe a criação do
critério “Recursos Hídricos”, com o objetivo de compensar os
Municípios que têm em seu território áreas alagadas por usinas
hidrelétricas. O segundo deles propõe alterações no critério “Meio
Ambiente”, ampliando seu percentual de 1% para 2%, introduzindo um
fator de qualidade variável para a gradação anual do incentivo,
conforme previsto em lei; e introduzindo um redutor progressivo,
incidente sobre o valor teto da parcela anual de repasse, como
garantidor da participação de todos os Municípios.

Os projetos apresentados pelo Governador foram anexados ao
projeto em tela e também analisados pelo grupo parlamentar, que
entendeu que devem ser contemplados parcialmente.

Assim, aproveitando parte das idéias do projeto original, corrigindo
as distorções da redistribuição proposta, acatando algumas sugestões
apresentadas no citado fórum técnico, incorporando parcialmente as
propostas dos Projetos de Lei n°s 2.589 e 2590/2008 , de autoria do
Governador, além de promover alguns acertos de redação que visam
à utilização da melhor técnica legislativa, o grupo parlamentar
encontrou uma proposta de consenso, que deu origem ao Substitutivo
n° 2, apresentado ao final deste parecer.

Atendendo a sugestões da Emater-MG, propomos no substitutivo a
modificação do critério “Produção de Alimentos”, cuja distribuição
interna está a merecer reparos, a fim de privilegiar as municipalidades
que mantêm programas de extensão rural, de apoio à agricultura
familiar e de segurança alimentar, bem como as que constituem e
adotam conselhos e planos municipais de desenvolvimento rural
sustentável. Propomos a alteração da periodicidade da apuração dos
dados, passando-a de trimestral para semestral.

No critério "Patrimônio Cultural", procuramos atender às sugestões
apresentadas pelo Iepha-MG na etapa final do fórum técnico “ICMS
Solidário”, além de fixar prazos e garantir maior transparência para a
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apuração dos índices.
Para o critério "Meio Ambiente", procuramos aprimorar a forma de

cálculo, de maneira a preservar os objetivos do critério, incorporando
a maior parte das propostas do Projeto de Lei n° 2. 590/2008, enviado
pelo Governador do Estado.

Após análise profunda das propostas apresentadas no Fórum
Técnico ICMS Solidário e de outras apresentadas por meio de
emendas parlamentares, os projetos de autoria do Governador do
Estado e após o consenso no grupo parlamentar, este relator optou
por criar um novo critério e um novo subcritério ao critério “Meio
Ambiente”.

Para compensar as perdas de receita dos Municípios com área
alagada por usinas hidrelétricas e que não participam do VAF gerado
por essas usinas, propomos a criação do critério “Recursos Hídricos”.
Tal critério é fruto de emenda apresentada anteriormente pelo
Deputado Zé Maia e do empenho do Deputado Sebastião Helvécio
junto ao Poder Executivo para criar uma forma de compensação a
esses Municípios, que redundaram no Projeto de Lei n° 2.589/2008,
de autoria do Governador do Estado. Entretanto, após avaliação mais
profunda e uma reflexão sobre os objetivos da compensação
proposta, bem como ampla discussão nas reuniões do grupo
parlamentar, chegamos ao consenso de alterar a forma do cálculo do
índice e o seu percentual. Propomos que os índices sejam calculados
levando em consideração o VAF que deixou de ser aproveitado na
forma prevista no art. 3° da Lei n° 13.803, de 2000 , em virtude de
liminares judiciais. Esses Municípios participavam do movimento
econômico da geração de energia elétrica, na razão de 50% do VAF
de cada usina, proporcionais à área alagada no território de cada
Município. Para esse critério propomos o percentual de 0,25%.

Visando a compensar os Municípios que tenham áreas de
ocorrência de mata seca em seus territórios, propomos a criação do
subcritério “Municípios com áreas de ocorrência de mata seca”, dentro
do critério “Meio Ambiente”. Esses Municípios abrigam em seus
territórios áreas com uso do solo restrito, com obrigatoriedade de
manter uma reserva legal de 30%, enquanto nas demais áreas do
Estado esse percentual é de 20%. Essas áreas estão numa das
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regiões mais pobres do Estado, e é justo que essa restrição de uso do
solo, que tem por conseqüência um VAF menor, seja compensada. A
base de cálculo desse critério é a área de floresta decidual existente
no território do Município, e o percentual é de 0,1%.

Apresentamos a seguir o quadro da repercussão financeira do
Substitutivo n° 2, com os Municípios agrupados por faixa de receita
municipal de ICMS “per capita”:

* - O quadro contendo a repercussão financeira do Substitutivo nº 2,
com os Municípios agrupados por faixa de receita municipal de ICMS
“per capita” foi publicado no “Diário do Legislativo” de 6.11.2008.

Pode-se observar pelo quadro acima que o aumento de receita é
decrescente em relação às faixas de ICMS “per capita”, variando do
crescimento de 19,66% para a faixa de menor valor per capita (até
R$7,47) a uma redução de 5,06% para a faixa de maior valor per
capita (acima de R$112,11).

O quadro abaixo contém o resumo da repercussão financeira do
Substitutivo n° 2, com base no mês de setembro de 2 008.

* - O quadro contendo o resumo da repercussão financeira do
Substitutivo nº 2, com base no mês de setembro de 2008 foi publicado
no “Diário do Legislativo” de 6.11.2008.

Podemos observar que, com as mudanças propostas, teremos uma
redistribuição de 2,10% dos recursos. Enquanto 119 Municípios teriam
redução de receita, 734 teriam crescimento de receita.

Finalmente, cumpre salientar que a proposição não acarreta
aumento de despesa nem qualquer outra modalidade de gasto que
implique repercussão no erário estadual.

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

637/2007, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, a seguir, e pela
rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de Assun tos Municipais e
Regionalização.

SUBSTITUTIVO N° 2
Dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da

arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I
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DA DISTRIBUIÇÃO DA PARCELA DA RECEITA DO ICMS
PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS

Seção I
Dos Critérios

Art. 1° – A parcela da receita do produto da arreca dação do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação – ICMS – pertencente aos Municípios, de que trata o
§ 1° do art. 150 da Constituição do Estado, será di stribuída nos
percentuais indicados no Anexo I desta lei, conforme os seguintes
critérios:

I – Valor Adicionado Fiscal – VAF: valor apurado com base nos
critérios para cálculo da parcela de que trata o inciso I do § 1° do art.
150 da Constituição do Estado;

II – área geográfica: relação percentual entre a área geográfica do
Município e a área total do Estado, informada pelo Instituto de
Geociências Aplicadas - IGA -;

III – população: relação percentual entre a população residente no
Município e a população total do Estado, medida segundo dados
fornecidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE -;

IV – população dos cinqüenta Municípios mais populosos: relação
percentual entre a população residente em cada um dos cinqüenta
Municípios mais populosos do Estado e a população total destes,
medida segundo dados fornecidos pelo IBGE -;

V – educação;
VI – produção de alimentos;
VII – patrimônio cultural: relação percentual entre o Índice de

Patrimônio Cultural do Município e o somatório dos índices de todos
os Municípios, fornecida pelo Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico – Iepha –, observado o disposto no Anexo IV
desta lei;

VIII – meio ambiente;
IX – saúde;
X – receita própria: relação percentual entre a receita própria do

Município, oriunda de tributos de sua competência, e as transferências
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de recursos federais e estaduais recebidas pelo Município, baseada
em dados relativos ao segundo ano civil imediatamente anterior,
fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado;

XI – cota mínima: parcela a ser distribuída em igual valor para todos
os Municípios;

XII – Municípios mineradores: percentagem média do Imposto Único
sobre Minerais – IUM – recebido pelos Municípios mineradores em
1988, com base em índice elaborado pela Secretaria de Estado de
Fazenda, demonstrando a efetiva participação de cada um na
arrecadação do IUM naquele exercício;

XIII – recursos hídricos;
XIV – ICMS solidário.

Seção II
Da Distribuição

Subseção I
Do Critério “Educação”

Art. 2º – Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais
relativos ao critério “educação” de que trata o inciso V do art. 1°, serão
distribuídos aos Municípios de acordo com a relação entre o total de
alunos atendidos, inclusive os alunos da pré-escola, e a capacidade
mínima de atendimento pelo Município, relativamente aos dados do
ano civil imediatamente anterior, calculada de acordo com o Anexo III
desta lei e publicada pela Fundação João Pinheiro até o dia 31 de
agosto de cada ano, com base em dados fornecidos pela Secretaria
de Estado de Educação e pelo Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais.

Parágrafo único – Para efeito do cálculo previsto neste artigo, ficam
excluídos os Municípios nos quais o número de alunos atendidos pela
rede municipal não corresponda a, pelo menos, 90% (noventa por
cento) de sua capacidade mínima de atendimento.

Subseção II
Do Critério “Produção de Alimentos”

Art. 3° – Os valores decorrentes da aplicação dos p ercentuais
relativos ao critério “produção de alimentos”, de que trata o inciso VI
do art. 1° serão distribuídos aos Municípios da seg uinte forma:

I – parcela de 30% (trinta por cento) do total será distribuída de
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acordo com a relação percentual entre a área cultivada do Município e
a área cultivada do Estado, referentes à média dos dois últimos anos,
incluindo-se na área cultivada a área destinada à agricultura de
pequeno porte;

II – parcela de 30% (trinta e cinco por cento) do total será distribuída
de acordo com a relação percentual entre o número de pequenos
produtores rurais do Município e o número de pequenos produtores
rurais do Estado;

III – parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do total será distribuída
entre os Municípios onde exista programa ou estrutura de apoio à
produção e à comercialização de produtos agrícolas, que atenda
especialmente aos pequenos produtores rurais, de acordo com a
relação percentual entre o número de pequenos produtores rurais
atendidos e o número total de pequenos produtores rurais existentes
no Município e no Estado;

IV – parcela de 10% (dez por cento) do total será distribuída aos
Municípios que tiverem, na estrutura organizacional da Prefeitura,
órgão de apoio ao desenvolvimento agropecuário;

V – parcela de 5% (cinco por cento) do total será distribuída aos
Municípios onde exista Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável – CMDRS – constituído e Plano Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável – PMDRS – em execução.

§ 1° – Para os efeitos deste artigo considera-se pe queno produtor
rural aquele que satisfizer os seguintes requisitos:

I – manter até dois empregados permanentes, permitida a
contratação eventual de terceiros;

II – ter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua renda bruta anual
proveniente de exploração agropecuária;

III – residir na propriedade rural ou em aglomerado urbano próximo.
§ 2° – Os dados constitutivos dos índices a que se refere este artigo

serão apurados em maio, para vigorarem de julho a dezembro, e em
novembro, para vigorarem de janeiro a junho do exercício
subseqüente.

§ 3° – A Emater fará publicar, até os dias 15 de ju nho e 15 de
dezembro de cada ano, no órgão oficial dos Poderes do Estado, as
informações pertinentes aos incisos I a V do “caput” deste artigo, para
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fins de distribuição dos recursos no semestre subseqüente.
Subseção III

Do Critério “Meio Ambiente”
Art. 4° – Os valores decorrentes da aplicação dos p ercentuais

relativos ao critério “meio ambiente”, de que trata o inciso VII do art.
1°, serão distribuídos aos Municípios da seguinte f orma:

I – parcela de 45,45% (quarenta e cinco vírgula quarenta e cinco por
cento) do total será distribuída aos Municípios cujos sistemas de
tratamento ou disposição final de lixo ou de esgoto sanitário, com
operação licenciada ou autorizada pelo órgão ambiental estadual,
atendam, no mínimo, a, respectivamente, 70% (setenta por cento) e
50% (cinqüenta por cento) da população urbana, observadas as
seguintes diretrizes:

a) o valor máximo a ser atribuído a cada Município não excederá o
seu investimento inicial para a implantação do sistema, estimado com
base na população atendida e no custo médio "per capita" dos
sistemas de aterro sanitário, usina de compostagem de lixo e estação
de tratamento de esgotos sanitários, fixado pelo Conselho Estadual de
Política Ambiental – Copam –, observado o disposto em regulamento;

b) sobre o valor calculado na forma da alínea “a” incidirá um fator de
qualidade variável de 0,1 (um décimo) a 1 (um), apurado anualmente,
conforme disposto em regulamento, com observância a pressupostos
de desempenho operacional, gestão multimunicipal e localização
compartilhada do sistema, tipo e peso de material reciclável
selecionado e comercializado no município por associação ou
cooperativa de coletores de resíduos e energia gerada pelo sistema;

c) o limite previsto na alínea “a” decrescerá, anualmente, na
proporção de 20% (vinte por cento) de seu valor, a partir do décimo
primeiro ano subseqüente àquele de licenciamento ou autorização
para operacionalização do sistema;

II – parcela de 45,45% (quarenta e cinco vírgula quarenta e cinco
por cento) do total será distribuída com base no Índice de
Conservação do Município, calculado de acordo com o Anexo II desta
lei, considerando-se as unidades de conservação estaduais, federais,
municipais, particulares e área de reserva indígena, com
cadastramento, renovação de autorização e demais procedimentos a



213

serem definidos em regulamento;
III – parcela de 9,1% (nove vírgula um por cento) do total será

distribuída com base na relação percentual entre a área de ocorrência
de mata seca em cada Município, nos termos da Lei n° 17.353, de 17
de janeiro de 2008, e a área total deste, informada pelo Instituto
Estadual de Florestas - IEF -;

§ 1° – A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e De senvolvimento
Sustentável fará publicar, até o último dia do trimestre civil, os dados
constitutivos dos índices a que se refere este artigo, relativos ao
trimestre imediatamente anterior, com a relação de Municípios
habilitados segundo os incisos I, II e III deste artigo, para fins de
distribuição dos recursos no trimestre subseqüente;

§ 2° – O fator de qualidade a que se refere a alíne a “b” do inciso I
deste artigo incidirá sobre os índices de repasse de recursos a serem
aplicados a partir de 1° de janeiro do segundo ano de vigência desta
lei;

§ 3° – A Fundação João Pinheiro fará apurar o valor  máximo a que
se refere a alínea “a” do inciso I deste artigo, bem como os novos
índices a serem aplicados quando o valor máximo a ser atribuído a
cada Município for atingido, promovendo a publicação dos percentuais
a serem aplicados para os futuros repasses.

Subseção IV
Do Critério “Saúde”

Art. 5° – Os valores decorrentes da aplicação dos p ercentuais
relativos ao critério “saúde”, de que trata o inciso IX do art. 1°, serão
distribuídos aos Municípios da seguinte
forma:

I – parcela de, no máximo, 50% (cinqüenta por cento) do total será
distribuída aos Municípios que desenvolverem e mantiverem em
funcionamento programas específicos voltados para o atendimento à
saúde das famílias, mediante comprovação na Secretaria de Estado
de Saúde, calculada conforme a população efetivamente atendida em
relação à população total do Município;

II – o saldo remanescente dos recursos, encerrada a distribuição
conforme o inciso anterior, será distribuído de acordo com a relação
entre os gastos de saúde “per capita” do Município e o somatório dos
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gastos de saúde “per capita” de todos os Municípios do Estado,
calculada com base nos dados relativos ao segundo ano civil
imediatamente anterior, fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Parágrafo único – A Fundação João Pinheiro fará publicar, na
primeira segunda-feira de cada mês, os dados constitutivos e a
relação dos índices de participação de cada Município, a que se refere
este artigo, relativos ao mês imediatamente anterior, para fins de
distribuição no mês subseqüente.

Subseção V
Do Critério “Recursos Hídricos”

Art. 6° – Os valores decorrentes da aplicação dos p ercentuais
relativos ao critério “recursos hídricos”, de que trata o inciso XIII do art.
1°, serão destinados aos Municípios que têm área al agada por
reservatório de água destinado à geração de energia, da seguinte
forma:

I – apura-se o valor adicionado das operações de geração de
energia elétrica de cada usina, relativo ao ano imediatamente anterior
ao da apuração, dividindo o valor encontrado por dois;

II – atribui-se o valor encontrado na forma do inciso I deste artigo
aos Municípios que têm área alagada por reservatório de água
destinado à geração de energia e que não sejam sede da usina, na
proporção entre a área do reservatório da usina em território do
Estado e a localizada em cada Município, de acordo com dados
fornecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel –,
apurados pela Secretaria de Estado de Fazenda;

III – a base de cálculo do índice para cada Município será a soma
dos valores encontrados na forma do inciso II deste artigo relativos às
usinas existentes em seu território;

IV – o índice de participação nesse critério será obtido pela relação
percentual dos valores de cada Município e o total destes, encontrado
na forma do inciso III deste artigo.

Parágrafo único – Ficam excluídas do cálculo deste critério as áreas
de reservatório das usinas que estejam no território do Município sede
de usina, cujo movimento econômico tenha sido utilizado para
apuração do critério previsto no inciso I do art. 1º.

Subseção VI
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Do Critério “ICMS Solidário”
Art. 7° – Os valores decorrentes da aplicação dos p ercentuais

relativos ao critério ICMS solidário de que trata o inciso XIV do art. 1°
serão distribuídos de acordo com a relação percentual entre a
população de cada um dos Municípios com menor índice de ICMS
“per capita” do Estado e a população total destes, fornecida pela
Fundação João Pinheiro, observados os seguintes conceitos:

I – considera-se índice de ICMS “per capita” o percentual resultante
da divisão do índice consolidado dos critérios previstos nos incisos I a
XIII de cada Município pela respectiva população, medida segundo
dados fornecidos pelo IBGE;

II – consideram-se Municípios com menor índice de ICMS “per
capita”’:

a) aqueles cujo percentual calculado na forma do inciso anterior seja
inferior à média do Estado acrescida de 40% (quarenta por cento);

b) aqueles cujo percentual calculado na forma do inciso anterior seja
superior à média do Estado acrescida de 40% (quarenta por cento) e
inferior a seis vezes a média do Estado, desde que tenham
participação no Fundo de Participação dos Municípios – FPM – no
coeficiente 0,6 (zero vírgula seis), nos termos da Lei Complementar
Federal n° 91, de 22 de dezembro de 1997.

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 8° – A apuração do VAF observará o disposto na  Lei
Complementar Federal n° 63, de 11 de janeiro de 199 0.

Art. 9° – As publicações de índices previstas nesta  lei apresentarão
os dados constitutivos e os percentuais para cada critério.

§ 1° – A Secretaria de Estado de Fazenda fará publi car:
I – até o dia 30 de junho de cada ano, o índice provisório do VAF;
II – o resultado das impugnações relativas ao VAF, no prazo de

trinta dias contados do último dia para seu recebimento;
III – até o dia 31 de agosto de cada ano:
a) o índice definitivo do VAF, para fins de distribuição dos recursos

no exercício subseqüente, após o julgamento das impugnações
previstas no art. 10;

b) os dados constitutivos e a relação dos índices de participação de
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cada Município do critério a que se refere o inciso XIII do art. 1°.
§ 2° – A Fundação João Pinheiro fará publicar:
I – até o último dia do mês anterior, os índices de que tratam os

incisos I a XIV do art. 1°, bem como a consolidação  destes por
Município, para vigorarem no mês subseqüente;

II – o resultado das impugnações relativas aos critérios previstos nos
incisos I a XIV do art. 1°, no prazo de quinze dias  contados do último
dia para seu recebimento.

§ 3° – O Iepha fará publicar, para o cálculo da rel ação percentual a
que se refere o inciso VII do art. 1°:

I – até o dia 20 de junho de cada ano, os dados dos índices
provisórios apurados relativos ao ano civil imediatamente anterior;

II – até o dia 20 de julho de cada ano, os dados dos índices
definitivos apurados relativos ao ano civil imediatamente anterior.

§ 4º - As publicações relativas aos critérios a que se referem os
incisos II a XIV do art. 1º serão feitas por meio eletrônico, nas páginas
oficiais dos órgãos na “internet”

Art. 10 – Sem prejuízo das ações cíveis e criminais cabíveis, os
Prefeitos Municipais e as associações de Municípios ou seus
representantes poderão impugnar, no prazo de trinta dias contados de
sua publicação, os dados e os índices relativos aos critérios para
apuração anual do VAF e, no prazo de quinze dias, os demais.

Art. 11 – Ficam revogados os arts. 1°, 2° e 4°, os Anexos I a IV e a
Tabela Fator de Conservação para Categorias de Manejo de
Unidades de Conservação da Lei n° 13.803, de 27 de dezembro de
2000.

Art. 12 – Esta lei entra em vigor no primeiro dia do exercício
subseqüente ao de sua publicação.

ANEXO I
(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de )

* - A tabela contendo o Anexo I (a que se refere o art. 1º da Lei nº    ,
de )  foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6.11.2008.

ANEXO II
(a que se refere o inciso II do art. 4° da Lei n° ,  de )

 Índice de Conservação do Município – IC
I – Índice de Conservação do Município "i"



217

ICi = FCMi ,onde :
FCE
a) FCMi = Fator de Conservação do Município "i";
b) FCE = Fator de Conservação do Estado.
II – FCE – Fator de Conservação do Estado
FCE = Σ FCMi, onde
a) FCMi = Fator de Conservação do Município "i"
FCMi = Σ FCM i,i;
b) FCM i,j = Fator de Conservação da Unidade de Conservação “j”

no Município " i ".
III – FCMi,j = Área UCi,j x FC x FQ, onde:
                                Área Mi
a) Área UC i,j = Área da Unidade de Conservação “j” no Município

"i";
b) Área Mi = Área do Município "i";
c) FC = Fator de Conservação relativo à categoria de unidade de

conservação ou área indígena, conforme tabela;
d) FQ – Fator de Qualidade, variável de 0,1 (um décimo) a 1 (um),

relativo a planejamento, estrutura de gestão, apoio do Município, infra-
estrutura física, pessoal, financiamento, situação fundiária,
conhecimento e conservação, entre outros parâmetros, conforme
deliberação normativa do Copam. (1)

Nota:
1 – O Fator de Qualidade será igual a 1 até que sejam ponderadas

as variáveis e disciplinada sua aplicação, por meio de deliberação
normativa do Copam.

Tabela
Fator de Conservação para Categorias de Manejo de Unidades de

Conservação
* - A tabela contendo o fator de conservação para categorias de

manejo de unidades de conservação foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 6.11.2008.

ANEXO III
(a que se refere o art. 2° da Lei n° , de )

Índice de Educação – PEi
PEi = ICMAi x 100 , considerando-se:
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Σ ICMAi
a) ICMAi = MRMi , onde
                   CMAi
a.1) MRMi é o número de matrículas na rede municipal de ensino do

Município;
a.2) CMAi é a capacidade mínima de atendimento do Município,

calculada pela relação entre 25% (vinte e cinco por cento) da receita
de impostos do Município, compreendida a proveniente de
transferências, e o custo por aluno estimado pela Secretaria de
Estado de Educação;

b) Σ ICMAi é o somatório do ICMAi para todos os Municípios.
ANEXO IV

(a que se refere o inciso VII do art. 1° da Lei n° ,  de )
Índice de Patrimônio Cultural – PPC

PPC = Somatório das notas do Município
Somatório das notas de todos os Municípios

* - A tabela contendo o Anexo IV (a que se refere o inciso VII do art.
1º da Lei nº   , de) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
6.11.2008.

Notas:
1 – Os dados relativos aos bens tombados pelo governo federal são

os constantes na relação divulgada pelo Instituto de Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional – Iphan.

2 – Os dados relativos aos bens tombados pelo governo do Estado
são os constantes na Relação de Bens Tombados pelo Iepha,
fornecida pelo Iepha, e no art. 84 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

3 – O número de domicílios a que se refere a tabela foi obtido a
partir do somatório do número total de domicílios dos setores
censitários integrantes dos perímetros de tombamento.

4 – Os perímetros de tombamento e de entorno são os
estabelecidos pelos respectivos dossiês de tombamento ou originários
de estudos e resoluções do Iepha ou da 13ª Coordenação Regional
do Iphan.

5 – O número total de domicílios é o fornecido pelo IBGE.
6 – Os dados relativos aos tombamentos, aos registros e às políticas
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municipais são os atestados pelo Iepha, mediante a comprovação
pelo Município:

a) de que os tombamentos e registros estão sendo realizados
conforme a técnica e a metodologia adequadas definidas pelo Iepha;

b) de que possui política de preservação de patrimônio cultural
respaldada por lei e comprovada ao Iepha, conforme definido pela
instituição em suas deliberações normativas;

c) de que tem efetiva atuação na preservação dos seus bens
culturais, inventariando, tombando, registrando, difundindo e
investindo na conservação destes.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2008.
Zé Maia, Presidente (voto contrário) - Lafayette de Andrada, relator -

Getúlio Neiva - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.606/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe
institui proteção para o patrimônio cultural ferroviário existente no
Estado e dá outras providências.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/7/2008 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Cultura e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária 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 epígrafe pretende declarar patrimônio cultural,

histórico e turístico do Estado os bens ferroviários móveis e imóveis
construídos, introduzidos ou produzidos em Minas Gerais entre os
anos de 1865 e 1960. Para tal, estabelece que o poder público e a
sociedade deverão adotar as medidas necessárias à preservação, à
defesa, à conservação e à promoção dos referidos bens, entre as
quais se destacam o resgate, a preservação e a revitalização do
patrimônio cultural ferroviário; o levantamento de dados e a
organização de pesquisas históricas que possibilitem o mapeamento,
a identificação e o inventário dos bens integrantes do patrimônio
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cultural ferroviário existente no Estado; a promoção de ações
objetivando o desenvolvimento, o fomento e o fortalecimento do
turismo ferroviário em caráter auto-sustentável; a regulamentação do
uso, da ocupação, da divulgação e da fruição dos bens integrantes do
patrimônio cultural ferroviário; a destinação de imóveis ferroviários não
utilizados ou subutilizados para finalidades culturais, educativas ou
sociais; a criação e a manutenção de museus, memoriais e arquivos
ferroviários; a promoção da educação ambiental, patrimonial e para o
turismo; a integração de ações entre os diversos órgãos públicos e a
sociedade em prol do patrimônio ferroviário; o cumprimento da função
sociocultural da propriedade; a prévia avaliação técnica, pelos órgãos
competentes, para a realização de serviços e obras de reforma,
alteração, conservação ou modificação dos bens culturais ferroviários.

Ademais, determina o projeto que o poder público incentivará a
exploração turística dos trechos ferroviários desativados, a geração de
empregos no turismo e em ramos afins, buscando a exploração
racional e a preservação do meio ambiente, sendo vedado às
concessionárias de obras e serviços que utilizem a malha ferroviária
do Estado proceder à desativação de trechos mediante a remoção da
infra-estrutura sem prévia consulta ao Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha-MG.

Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a proteção do patrimônio
cultural brasileiro recebe tratamento pormenorizado na Constituição
da República. Em seção destinada a tratar especificamente da cultura,
a Carta Magna, no art. 215, impõe ao Estado o dever de garantir a
todos o exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura
nacional, devendo apoiar e incentivar a valorização e a difusão das
manifestações culturais. Determina, por sua vez, no art. 216, 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 abrangidos por esse
conceito. Estabelece, ainda, no § 1o do citado dispositivo, que o poder
público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o
patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros,
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vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de
acautelamento e preservação.

A propósito, vale lembrar que, em 10/8/2005, foi promulgada a
Emenda Constitucional no 48, que acrescentou o § 3o ao art. 215 da
Constituição da República, prevendo que lei venha a estabelecer o
Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, com o objetivo de
fomentar o desenvolvimento cultural do País e a integração de ações
do poder público para a defesa e valorização do patrimônio cultural
brasileiro, a produção, promoção e difusão de bens culturais e outras
ações do gênero. Nota-se, assim, a intenção de se dar cada vez mais
destaque aos valores culturais do País.

O projeto em análise, embora não seja expresso a esse respeito,
institui, de fato, tombamento, que é a forma de intervenção na
propriedade pela qual o poder público busca proteger o patrimônio
cultural brasileiro. Com efeito, segundo a definição de Hely Lopes
Meirelles, tombamento é “a declaração pelo poder público do valor
histórico, artístico, paisagístico, turístico, cultural ou científico de
coisas ou locais que, por essa razão, devam ser preservados, de
acordo com a inscrição em livro próprio”. (“Direito Administrativo
Brasileiro”, 26a ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2001, p. 535.)

O diploma infraconstitucional regulador do tombamento é o Decreto-
Lei no 25, de 30/11/37, que contém as regras básicas e a fisionomia
jurídica do instituto, inclusive quanto ao registro dos bens tombados.
Proceder ao tombamento de um bem cultural significa inscrevê-lo em
um dos quatro Livros do Tombo, a saber: Livro do Tombo
Arqueológico, Etnológico e Paisagístico, Livro do Tombo Histórico,
Livro do Tombo das Belas-Artes e Livro do Tombo das Artes
Aplicadas.

No tocante ao objeto, o tombamento pode atingir bens móveis ou
imóveis, conforme consta no art. 1o do Decreto-Lei no 25, de 1937:

“Art. 1o - Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o
conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no País e cuja
conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos
memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor
arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”.

É importante destacar, ainda, que o tombamento pode atingir bens
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públicos, conforme o art. 5o do Decreto-Lei no 25, de 1937. É efetuado
por uma simples notificação remetida ao ente federado ao qual
pertencer ou sob cuja guarda estiver a coisa tombada. Quanto aos
bens particulares, o tombamento pode ser voluntário ou compulsório.
Será voluntário quando o proprietário do bem a ser tombado se dirige
ao órgão competente e provoca o tombamento de livre e espontânea
vontade ou, ainda, quando, notificado do processo, concorda com o
ato de tombamento. O compulsório acontece quando o órgão
competente dá início ao processo e notifica o proprietário, que,
inconformado, procura, administrativa ou judicialmente, opor-se ao
tombamento.

Todo tombamento deriva de manifestação expressa de vontade do
poder público. A questão que emerge daí é a de se saber qual o tipo
de ato pelo qual o poder público pode decretar o tombamento. Além
da possibilidade de se proceder a um tombamento por via
jurisdicional, a doutrina discute se o tombamento se formaliza por
meio de um ato administrativo ou se é possível fazê-lo mediante lei.

A esse respeito, cumpre-nos informar que o STF, recentemente,
enfrentou essa questão, no julgamento da ADI no 1.706-4, publicada
no “Diário da Justiça” de 12/9/2008, definindo que o tombamento é
constituído mediante ato do Poder Executivo, que, observada a
legislação pertinente, estabelece o alcance da limitação ao direito de
propriedade. Dessa forma, ato do Poder Legislativo que efetive
tombamento ou pretenda alterar as condições de tombamento
regularmente instituído pelo Poder Executivo é inconstitucional, dada
a sua incompatibilidade com o princípio da harmonia entre os
Poderes.

A próposito, vale lembrar também que o STF iniciou, sob a égide da
Constituição de 1967, o julgamento da Representação no 1.312, na
qual era questionada a constitucionalidade de lei gaúcha que instituía
o tombamento da casa historicamente conhecida como “Solar dos
Frosser”. O julgamento da citada representação não foi concluído,
uma vez que sobreveio a promulgação da vigente Constituição.
Contudo, entenderam o Ministro Célio Borja, relator da matéria, e o
Ministro Francisco Rezek que apenas o Executivo poderia instituir
tombamento, razão pela qual julgaram procedente o pedido.
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A esse respeito, cabe citar também o magistério do administrativista
José dos Santos Carvalho Filho, que, com muita propriedade,
esclarece:

“O tombamento é ato tipicamente administrativo, através do qual o
Poder Público, depois de concluir formalmente no sentido de que o
bem integra o patrimônio público nacional, intervém na propriedade
para protegê-lo de mutilações e destruições. Trata-se de atividade
administrativa, e não, legislativa. Além do mais, o tombamento só é
definido após processo administrativo no qual, freqüentemente, há
conflito de interesses entre o Estado e o particular. Resulta daí que o
ato de tombamento é passível de exame quanto à legalidade de seus
vários elementos, como o motivo, a finalidade, a forma, etc. Ora, a lei
que decreta um tombamento não pressupõe qualquer procedimento
prévio, de modo que fica trancada para o proprietário qualquer
possibilidade de controle desse ato, o que seria absurdo mesmo
diante da circunstância de ser a lei, nesse caso, qualificada como lei
de efeitos concretos, ou seja, a lei que, embora tenha a forma de lei,
representa materialmente um mero ato administrativo.

Ao Legislativo compete, isto, sim, estabelecer regras gerais para que
o administrador intervenha na propriedade privada para fins de
proteção do bem por traduzir interesse histórico ou artístico. Nesse
aspecto, aliás, a Constituição estabelece competência concorrente da
União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre a
proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e
paisagístico (art. 24, VII, CF). (...) Essa competência, entretanto, é
fixada para o fim da edição de regras gerais, abstratas e impessoais
sobre a intervenção na propriedade para a proteção desse patrimônio.
Bem diversa, porém, é a competência para concluir que a hipótese é
realmente a de tombamento, competência típica do Executivo”.
(“Manual de Direito Administrativo”, 16a ed., Rio de Janeiro, Ed.
Lumen Juris, 2006, p. 666-667.)

Desse modo, entendemos que a instituição do tombamento deve ser
formalizada por ato administrativo praticado pelo Poder Executivo, e
não, por meio de lei.

Finalmente, é bom esclarecer que um equívoco comum tem sido
acreditar-se que, ao se proteger um bem cultural, implicitamente se
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estaria “tombando” a atividade que é praticada no imóvel. A esse
equívoco, doutrina e jurisprudência chamam de “tombamento de uso”.

No que toca a essa questão, o STF se posicionou, em 7/12/99, ao
apreciar o Recurso Extraordinário no 219.292-1, impetrado pela
Secretaria de Cultura de Belo Horizonte, por meio do qual esse órgão
pleiteava fosse limitada a destinação de imóveis tombados no
Município, mais precisamente os antigos Cines Brasil e Pathé, a
atividades artístico-culturais. O relator da matéria, Ministro Octavio
Gallotti, ressaltou a inviabilidade do tombamento daquilo que não seja
bem móvel ou imóvel (a este equiparado o monumento natural)
suscetível de apropriação e conservação e a inconstitucionalidade do
emprego, pelo poder público, do chamado “tombamento de uso”.
Valeu-se o relator, nessa oportunidade, do magistério da Profa. Sônia
Rabello de Castro, que citamos a seguir.

“Ainda dentro dessa linha de argumentação, é insusceptível de
tombamento o uso específico de determinado bem. Ainda que se
tombe o imóvel, não poderá a autoridade tombar o seu uso, uma vez
que o uso não é objeto móvel ou imóvel. Com relação ao aspecto do
uso, o que pode acontecer é que, em função da conservação do bem,
ele possa ser adequado ou inadequado. Assim, se determinado
imóvel acha-se tombado, sua conservação se impõe; em função disto
é que se pode coibir formas de utilização da coisa que,
comprovadamente, lhe causem dano, gerando sua descaracterização.
Nesse caso, poder-se-ia impedir o uso danoso ao bem tombado, não
para determinar um uso específico, mas para impedir o uso
inadequado.” (“O Estado na Preservação dos Bens Culturais”, Ed.
Renovar, Rio, 1991, p. 108.)

Dessa forma, pelas razões aduzidas, entendemos que o projeto em
questão não pode prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 2.606/2008.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Delvito Alves.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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2.735/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.735/2008, de autoria do Deput ado Fahim
Sawan, que declara de utilidade pública a Associação de Mulheres
Rurais de Uberaba e Região - Amur -, com sede no Município de
Uberaba, 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° 2.735/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Mulheres Rurais de

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

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

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Délio

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

2.521/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.521/2008, de autoria do Deput ado Paulo
Guedes, que declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Feirantes do Município de São Francisco, 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° 2.521/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
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Pequenos Produtores Feirantes do Município de São Francisco -
Appef-SF-MG -, com sede no Município de São Francisco.

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

Comunitária dos Pequenos Produtores Feirantes do Município de São
Francisco - Appef-SF-MG -, com sede no Município de São Francisco.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Délio Malheiros, relator - Gláucia

Brandão.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2008

ATA
ATA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/11/2008
Presidência dos Deputados José Henrique e João Leite

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata; discursos dos Deputados Sávio Souza Cruz e
Durval Ângelo; aprovação - Correspondência: Ofício nº 22/2008, do
Governador do Estado - Questão de ordem; chamada para
recomposição de quórum; existência de número regimental para a
continuação dos trabalhos - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.863 a 2.866/2008
- Requerimentos nºs 2.998 e 2.999/2008 - Requerimentos do
Deputado Rômulo Veneroso (2) - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Transporte, de Administração Pública, de Educação e
de Saúde - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Fábio
Avelar, Doutor Viana e Padre João e da Deputada Elisa Costa - 2ª
Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos do
Deputado Rômulo Veneroso (2); deferimento - Registro de presença -
Requerimento do Deputado Gilberto Abramo; deferimento; discurso do
Deputado Getúlio Neiva - Encerramento - Ordem do Dia.

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

- 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 - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró
Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz
- Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa -
Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva -
Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho
Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto
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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 - Walter Tosta - Weliton
Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h13min, a lista

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado João Leite, 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 Sávio Souza Cruz.
O Deputado Sávio Souza Cruz - A questão de ordem não é sobre o

quórum, mas, se V. Exa. insiste na discussão da ata, gostaria de
solicitar que, em relação à ata, no trecho “após a exibição de um
vídeo”, seja explicitado de que se trata o vídeo. Não podemos
simplesmente aprovar uma ata em que se diz que foi apresentado um
vídeo, mas sem saber do que se trata, se é um vídeo pornográfico, se
é um filme ou uma propaganda. É preciso que esse vídeo tenha seu
teor apresentado resumidamente na ata, para que possamos aprová-
la.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Sávio Souza
Cruz que a ata minuciosa, a ser publicada no “Diário do Legislativo”,
trará o conteúdo do vídeo apresentado neste Plenário. Com a palavra,
para discutir a ata, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, em referência a assunto
anteriormente discutido na reunião da manhã, gostaria, para que fosse
complementada a ata, de fazer esse registro nos 5 minutos que me
restam de intervenção para a discussão da ata. Chegou às minhas
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mãos um termo de assentada da Justiça de primeira instância de Belo
Horizonte, da Secretaria de Vara de Registros Públicos.

O Sr. Presidente - Informo ao Deputado que estamos em discussão
da ata.

O Deputado Durval Ângelo - E eu estou querendo que este assunto,
em razão de estar relacionado com a questão do PPAG, que tem
entre os eixos estruturadores a questão da defesa social e do
Judiciário, seja incluído em ata. Gostaria, aliás, que V. Exa.
descontasse o meu tempo da intervenção de V. Exa., porque ficou
prejudicado. Ao final da minha intervenção, vou relacionar com a
discussão da manhã...

O Sr. Presidente - Deputado, isso não consta da ata. V. Exa. está
querendo acrescentar alguma coisa na ata?

O Deputado Durval Ângelo - Na realidade, por omissão, pelo fato de
V. Exa. ou a Mesa orientar a Secretaria-Geral desta Casa a fazer ata
sucinta, essa questão não consta na matéria, e trata-se de uma
questão fundamental relacionada com a reunião da manhã. Gostaria
de dar ciência de que o MM. Juiz Fernando Humberto dos Santos, ao
proferir a sentença, fez uma aspa e disse o seguinte: “Antes de tudo,
quero registrar, nesta assentada, que, no dia de hoje, assisti a um
espetáculo que muito me comoveu e fez de mim espectador de um
gesto de heroísmo que costuma ficar no anonimato. O
Desembargador Nepomuceno Silva, homem de saúde de ferro, foi
acometido recentemente de um câncer na região do ventre, o que o
levou à mesa de cirurgia. Somente na anestesia, ele ficou mais de 11
horas. Após isso, retornou à UTI por duas vezes, e lutou valentemente
contra a morte; felizmente teve alta. No dia de hoje, recém-saído de
uma sessão de quimioterapia ainda ontem, compareceu à sessão de
sua Câmara para pronunciar os votos devidos nos julgamentos. O seu
semblante de vitória ficará sempre na minha retina. Há heróis
anônimos na sociedade” - e muito maiores do que os heróis da
mitologia das revistas, sofrendo suplícios permanentes. Ele conclui,
após lembrar todos esses suplícios, dizendo: “Todos se lembram do
sacrifícios, mas ninguém celebra a vitória de ambos, no dia-a-dia. O
segundo retornando a sua determinação e a coragem de cumprir a
sua meta e seu destino, orgulhosamente, a cada dia, rolando pela
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encosta acima a enorme pedra. Esses são os heróis maiores porque
enfrentam o destino e vencem a própria natureza das coisas. Essa
imagem que me trouxe a presença do Desembargador Nepomuceno
na sessão de sua Câmara, às 13 horas de hoje, capaz de entrar
vitorioso na sessão e, principalmente, dando mostras de que vai
galhardamente enfrentar o sofrimento necessário para vencer a
doença.”. Então, acho que, quando discutimos essa grande epopéia
que é o PPAG, em que debatemos as grandes diretrizes para este
Estado, é importante fazer o registro desse grande herói, José
Nepomuceno Silva, que tem enfrentado as lides com muita firmeza,
assim como V. Exa. tem dado demonstrações de heroísmo aqui para
todos nós. Então, presto homenagem ao Desembargador
Nepomuceno, ao Fernando Humberto, que isso escreveu, e a esse
Presidente em exercício. Para nós, Deputado, é uma alegria tê-lo aqui
e ver heróis como o Desembargador Nepomuceno enfrentando com
muita galhardia esse sofrimento e essa dor. Serão vitoriosos, com
muita certeza.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a
por aprovada.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Verificação, Sr. Presidente. Estou
recorrendo da aprovação. V. Exa. tem de colocá-la em votação.

O Sr. Presidente - A Presidência informa que, nos termos do art. 24
do Regimento Interno, a ata será considerada aprovada
independentemente de votação.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Estou solicitando que ponha em
votação, pois não estou de acordo com essa ata, Sr. Presidente.
Estou recorrendo da aprovação de V. Exa. porque o Plenário é
soberano nesta Casa. V. Exa. aprovou, e eu estou recorrendo.

O Sr. Presidente - A Presidência já considerou a ata aprovada sem
retificações.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, respeito V. Exa.,
mas a palavra final na Casa é do Plenário. V. Exa. deu a ata por
aprovada. Eu estou inconformado de ela conter um vídeo.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que V. Exa. já
usou a palavra para discutir a ata e, pelo Regimento Interno, não
poderá usá-la mais uma vez.
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Correspondência
- O Deputado Carlos Pimenta, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:
OFÍCIO Nº 22/2008

Do Sr. Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado, comunicando
que o Sr. Antonio Augusto Anastasia, Vice-Governador do Estado,
estará ausente do Estado no período de 6 a 8/11/2008, como
representante do Estado no vôo inaugural da American Airlines entre
Belo Horizonte e Miami, nos Estados Unidos.

Questão de Ordem
O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, em razão de não

termos número suficiente de Deputados para a continuação dos
trabalhos, solicito a V. Exa. que encerre, de plano, a reunião, ou
proceda à chamada para recomposição do quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado João Leite) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 30 Deputados.

Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos.
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 2.863/2008
Declara de utilidade pública o Conselho da Comunidade da

Comarca de Mercês, com sede no Município de Mercês.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada a utilidade pública do Conselho da

Comunidade da Comarca de Mercês, com sede no Município de
Mercês.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2008.
Roberto Carvalho
Justificação: O Conselho da Comunidade da Comarca de Mercês é
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uma entidade sem fins lucrativos que tem por finalidade a
ressocialização dos detentos ao meio social, buscando orientá-los, por
meio de entrevistas, sobre suas condições carcerárias, sua família e
outros assuntos pertinentes à execução de penas. Cumpridos todos
os requisitos formais, contamos com o apoio desta Casa para que
seja reconhecida também pelo Poder Público a relevância desse
trabalho.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.864/2008
Declara de utilidade pública a Associação Educacional e Cultural de

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

Educacional e Cultural de Candeias, com sede no Município de
Candeias.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2008.
Padre João
Justificação: A Associação Educacional e Cultural, de Candeias é

uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 4/7/2005, que tem por
objetivo a execução de serviços exclusivamente educacionais e
culturais às crianças de famílias carentes, criando, mantendo e
administrando atividades e programas de serviço à cultura e de
interesse comunitário. Promove ainda atividades educativas, culturais,
esportivas, de recreação e assistência social de interesse das
pessoas carentes, especialmente a criança e adolescente, divulgando
a cultura, o folclore, as tradições e hábitos da comunidade, também
por meio de publicações gráficas. Colabora com a preservação do
patrimônio histórico, artístico, paisagístico ecológico e folclórico.
Presta serviços de utilidade pública e de auxílio à comunidade em
caso de emergência, integrando-se aos serviços da Defesa Civil, além
de incentivar a implantação e manutenção de creche ou centro de
apoio a criança e adolescente. O processo objetivando a utilidade
pública encontra-se legalmente amparado, nos termos da Lei nº
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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 Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.865/2008
Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Santa Rita

de Cássia, com sede no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Com unidade

Terapêutica Santa Rita de Cássia, com sede no Município de
Uberaba.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2008.
Fahim Sawan
Justificação: A Comunidade Terapêutica Santa Rita de Cássia é

uma instituição que nasceu do sonho de um grupo de pessoas que
vivenciaram e acreditam no tratamento e na recuperação do
dependente químico. Para tanto, a instituição propicia um tratamento
diferenciado e alternativo dos já existentes, para dependentes
químicas do sexo masculino, acima dos 12 anos de idade.

Foi fundada no dia 24/10/2006, tendo como objetivo desenvolver um
trabalho de ação social capaz de recuperar valores que foram
erodidos pelas drogas, tais como: ética, disciplina, responsabilidade,
respeito, dedicação, iniciativa, espiritualidade entre outros, pois
acreditamos que a falta desses valores é que contribui para que o ser
humano desenvolva a curiosidade de experimentar as drogas, vindo a
se tornar um dependente químico. Resgatar sua condição humana,
familiar, social e profissional, para que ele possa ser reintegrado à
sociedade como um cidadão íntegro, com direitos e obrigações: para
isso, a Comunidade Terapêutica Santa Rita de Cássia conta com uma
equipe multidisciplinar com técnico em dependência química,
coordenadores, psicóloga, psiquiatra, grupos de apoio. Os trabalhos
desenvolvidos durante o tratamento são: laborterapia, dinâmica de
grupo, reuniões de conscientização, prevenção à recaída, os 7
hábitos, reunião dos 12 passos, avaliação do desempenho diário,
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cursos profissionalizantes, inserção social, com um cronograma de
atividades e um regimento interno que ajuda a manter a casa em
ordem, respeitando os horários e regras e devolvendo a todos a
responsabilidade de crescer e se desenvolver.

O abuso e a dependência das drogas são um problema de saúde
pública que afeta muitas pessoas e têm uma grande variedade de
conseqüências sociais e na saúde dos indivíduos. A dependência
começa com o abuso das drogas quando uma pessoa faz uma
escolha consciente de usar drogas, mas a dependência não é apenas
o uso de grande quantidade de drogas. Pesquisas científicas recentes
têm demonstrado que as drogas não somente interferem com o
funcionamento cerebral normal, criando sensações de prazer, mas
também têm efeitos, em longo prazo, no metabolismo e na atividade
cerebral, e num determinado momento, as mudanças que ocorrem no
cérebro podem transformar o abuso em dependência. As pessoas
viciadas em drogas têm um desejo compulsório e não conseguem
deixá-las por vontade própria.

O tratamento é necessário para dar fim a esse comportamento
compulsivo Estudos recentes demonstraram que a dependência é
claramente tratável. O tratamento pode ter um profundo efeito não
apenas nos usuários de drogas, mas também na sociedade, como
uma diminuição da criminalidade e violência, redução da
contaminação da aids, acidentes automobilísticos e outros fatores
associados às drogas.

- 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 2.866/2008
Dispõe sobre plano de evacuação em caso de acidentes nas obras

públicas do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os projetos de obras públicas de médio e grande porte do

Governo do Estado de Minas Gerais só serão aprovados e
executados se for apresentado pelo ente responsável pela execução
da obra um plano de evacuação em caso de acidentes.

Parágrafo único - Esse plano deverá ser submetido à análise e
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aprovação do Corpo de Bombeiros e outros órgãos definidos pelo
governo do Estado.

Art. 2º - Será responsabilidade do Poder Executivo criar critérios
para a classificação do porte da obra.

Art. 3º - Durante a execução de tais obras, será obrigatória a
exposição do plano no canteiro de obras, tanto na parte interna, para
os operários em geral, quanto na parte externa, para a população
envolvida.

Art. 4º - Será constituída uma comissão, pelo governo do Estado,
para certificar e fiscalizar se o plano está apto a ser implantado em
caso de acidentes.

Art. 5º - O não-cumprimento do disposto nesta lei implicará a
imediata interdição da obra, até serem sanadas as falhas existentes.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor sessenta dias após sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2008.
Juninho Araújo
Justificação: A proposição ora apresentada visa criar mais um

dispositivo de proteção da vida. Durante a execução de grandes
obras, é de conhecimento que sempre há risco de acidente de grande
vulto.

O plano de evacuação obrigatório será mais uma ferramenta para
evitar que em, acidentes de grandes proporções, haja risco de morte.

A fiscalização periódica nas obras será de suma importância, a fim
de deixar sempre em alerta os responsáveis pelo implemento do plano
em caso de necessidade.

O acidente ocorrido em janeiro de 2007, na Estação Pinheiros do
Metrô de São Paulo, é um exemplo claro da necessidade de
implantarmos o mais rápido possível dispositivos que ofereçam mais
segurança para a população.

Considerando que é dever do poder público zelar pela vida humana
e garantir de todas as formas possíveis sua integridade, proponho
este projeto de lei, para a aprovação do qual conto com o apoio dos
nobres pares.

- 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.
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REQUERIMENTOS
Nº 2.998/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Luiz Fernando Esteves
Martins pelo recebimento do título Empresário do Ano de 2008,
concedido pela Federaminas - Mérito Empresarial 2008 - e pela
Associação Comercial de Governador Valadares.

Nº 2.999/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Toshiba
Transmissão e Distribuição do Brasil Ltda. pela passagem de seus 40
anos de atividades no Brasil e pela inauguração de suas novas
instalações. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado
Rômulo Veneroso (2).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Transporte, de Administração Pública, de Educação e de Saúde.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.
O Deputado Fábio Avelar* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, senhores e senhoras
que nos acompanham das galerias, tratarei de alguns assuntos
discutidos aqui ontem pela manhã, oportunidade em que esta
Assembléia sediou uma audiência pública da Comissão Mista do
Orçamento. Portanto, de maneira inusitada, participamos de uma
discussão pública do Orçamento da União para o ano de 2009. O
Senador Delcídio Amaral, relator do Orçamento, esteve presente
nesse encontro, ocasião em que foi apresentada uma minuta
contendo algumas proposições para o Estado de Minas Gerais. Todos
os participantes da audiência tiveram oportunidade de apresentar
sugestões para apreciação pela Comissão. Foi uma oportunidade
muito importante. Tivemos aqui a presença do Presidente da
Comissão, Mendes Ribeiro Filho; o Jorge Curi, relator da Receita;
vários Deputados Federais integrantes da Comissão, Deputados
Jaime Martins, Gilmar Machado, Leonardo Monteiro, Virgílio
Guimarães, entre outros. Nessa oportunidade, entre as várias
sugestões apresentadas, fizemos duas sugestões, que formalizamos
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ontem. Pedimos o apoio de todos os Deputados Federais aqui
presentes e também dos nossos colegas Deputados Estaduais. Uma
reivindicação quase unânime foi a necessidade de previsão
orçamentária para a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha
e do Mucuri. Tivemos também a possibilidade de sugerir algumas
propostas para o Orçamento da União para o próximo ano.
Apresentamos três sugestões concretas. Uma em relação à BR-040 e
duas sobre o Aeroporto Internacional Tancredo Neves. Antes de
entrar nessas duas sugestões, concedo um aparte, com satisfação, ao
ilustre Deputado Délio Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros (em aparte) - Deputado Fábio Avelar, V.
Exa. sabe que sempre ombreamos essas idéias de V. Exa. Achamos
que ontem V. Exa. apresentou aqui as sugestões ao Orçamento da
União em um ótimo momento. Temos certeza absoluta de que todas
as sugestões apresentadas por V. Exa. serão acolhidas. Aproveitamos
para dizer-lhe que, no que diz respeito à Universidade do Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri, encaminhamos uma frente pela instalação
da faculdade de medicina em Diamantina. Estamos colhendo as
assinaturas das pessoas representantes daquela região nesse
documento, nesse manifesto, o qual encaminhamos à Mesa desta
Casa, para que fique oficialmente registrado. Trata-se de um
documento histórico, que tem a assinatura de pessoas ilustres do
Estado. Esperamos contar também com o apoio de V. Exa. nessa
frente, que se chama Frente JK pela Instalação da Faculdade de
Medicina em Diamantina. Muito obrigado pelo aparte. Esse
documento está sendo encaminhado também ao gabinete de V. Exa.
Parabéns pelas emendas que V. Exa. apresentou e pelas sugestões.
Muito obrigado.

O Deputado Fábio Avelar* - Sou eu quem agradeço o aparte de V.
Exa. e digo que estaremos ao seu lado. Com grande satisfação,
assinarei essa frente parlamentar, porque considero a reivindicação
de V. Exa. muito justa. Creio que atenderá inclusive o anseio de toda
aquela comunidade, de toda a região. Ontem, quando V. Exa.
apresentava a sua proposta, tivemos a presença de várias pessoas,
lideranças da região que aqui vieram também trazer formalmente o
seu apoio. Inicialmente, farei uma abordagem sobre a BR-040, sobre
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a luta iniciada nesta Casa por vários Deputados. Tivemos também a
oportunidade de lançar aqui na Casa uma frente parlamentar em
defesa da BR-040, já com uma proposta bastante clara, com o
objetivo de promover a sua duplicação nos trechos compreendidos
entre o trevo de Ouro Preto até a cidade de Barbacena e mais um
trecho compreendido entre o trevo da cidade - cujo nome esqueci,
mas é próximo ao Km 700 - até a Barriga do Triunfo, em Juiz de Fora.
Serão aproximadamente 175 a 180km que faltam ainda ser duplicados
de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro. Houve uma movimentação
muito grande, ainda no segundo semestre deste ano, quando
denunciávamos, nesta Casa, a precariedade dessa BR, no trecho
compreendido entre o trevo de Ouro Preto até Lafaiete. Denunciamos
até a inexistência de um contrato de manutenção para fazer pelo
menos a operação tapa-buraco naquele trecho. Realizamos uma
audiência pública nesta Casa com a presença de autoridades de toda
a região. É importante salientar que tivemos respostas bastante
positivas e destacar a participação da iniciativa privada na região
através do Sindiextra, que nos noticiou a implementação de uma
estrada que estava sendo licitada para desviar o trânsito de
caminhões pesados que carregavam minério. Tivemos também uma
resposta do DNIT em relação à operação tapa-buraco que se encontra
em execução. É evidente que essas ações são paliativas. Sabemos
que o projeto de duplicação da BR-040 nesse trecho é um
empreendimento que certamente demanda muitos anos. É
necessário, pois, termos prontamente uma rubrica no Orçamento da
União para não perdermos de vista essa meta de duplicação.
Apresentamos uma proposição modesta, mas, se for atendida,
possibilitará ao DNIT elaborar o projeto executivo. São
empreendimentos da ordem de R$5.000.000,00. Na realidade, quando
esse projeto estiver pronto, poderemos buscar uma alternativa para
efetivar a duplicação do trecho, através do próprio DNIT, da União ou
através de parceria público-privada. Mas, de qualquer modo, a
iniciativa de se fazer o projeto é necessária para possibilitar essa
alternativa. Apresentamos essa proposta ontem e contamos com o
apoio dos Deputados Federais que se encontravam aqui. Esperamos
que ela seja atendida porque, dessa maneira, poderemos iniciar a
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solução de um grande problema, um grande desafio, que é a
duplicação da BR-040 nesse trecho.

Gostaria de falar também sobre a nossa segunda proposta, que diz
respeito ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves. Hoje não temos
mais dúvida de que a sua revitalização é irreversível. Sabemos que foi
iniciada uma luta nesta Casa, quando apresentamos requerimento
propondo a criação da Comissão Especial dos Aeroportos, em 2003, o
que culminou com a recomendação da transferência de todos os vôos
da Pampulha para Confins, possibilitando a revitalização desse
importante aeroporto. Logo após, atendendo determinação do
Governador Aécio Neves, vêm sendo realizadas obras visando à
melhora do acesso ao aeroporto. A Linha Verde, muito importante
para esse processo de revitalização, já está em fase de conclusão,
sendo, pois, uma realidade. Sabemos como foi importante ainda a
transformação do aeroporto da Pampulha em portal da aviação
regional no Estado. Para os senhores terem idéia, hoje, apenas com
vôos regionais, ele alcança sua capacidade máxima, que é da ordem
de 1.300.000 passageiros por ano. E, evidentemente, isso só foi
possível graças ao esforço extraordinário do Governador Aécio Neves
para recuperar e melhorar sensivelmente a aviação regional no interior
do Estado, dando, aliás, condições de operação noturna aos
aeroportos. Repetimos que a revitalização do aeroporto é
inquestionável. Hoje a sua capacidade está sendo totalmente
utilizada, conforme previsto na primeira etapa, que seria cerca de 5
milhões de passageiros por ano. Fizemos um apelo à Comissão Mista
do Orçamento para colocar, no próximo ano, um montante de
recursos necessários à execução de obras emergenciais naquele
aeroporto. São recursos relativamente pequenos em termos de
importância, algo próximo a R$140.000.000,00, mas que dariam
sobrevida ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves possibilitando a
ele operar por mais dois ou três anos. Tempo necessário para
planejarmos a implementação da segunda e última etapa do
Aeroporto Internacional Tancredo Neves, o que possibilitaria a esse
aeroporto operar com uma capacidade de 20 milhões de passageiros
por ano, na sua etapa final, por ser ele um dos mais importantes
aeroportos para a malha aérea nacional. Foi por isso que fizemos
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essa proposição de inclusão no Orçamento dessa rubrica de
R$140.000.000,00, para as obras emergenciais, e também uma
rubrica para prever algo mais no trabalho de estudos preliminares e
planejamento da segunda fase dessa última etapa do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves.

Por fim, também tivemos a oportunidade de sugerir a inclusão no
Orçamento de um montante necessário, apesar de não termos tido
condições de especificar esses valores, mas algo próximo a uma
rubrica, para termos um recurso previsto para a elaboração do projeto
que visa interligar o metrô de Belo Horizonte ao Aeroporto
Internacional Tancredo Neves, facilitando o acesso a ele. Foram
essas as nossas sugestões. Já de pronto tivemos o apoio de todos os
Deputados Federais e acreditamos que, por meio do orçamento do
DNIT, do PAC, das emendas de bancada ou até mesmo das emendas
de comissão, por se tratar de assuntos que dizem respeito não só a
Minas Gerais, mas também ao País como um todo, que os nossos
Deputados, a nossa bancada e os Deputados Federais - estou
enviando uma cópia disso para todos eles - nos apóiem e atendam a
essa nossa demanda, que acreditamos ser de fundamental
importância para o desenvolvimento do nosso Estado e, por que não
dizer, do nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

Deputadas e Deputados, imprensa, funcionários da Casa, pessoas
que nos acompanham das galerias e pela TV Assembléia.

Por muitas e muitas vezes ocupei esta tribuna para falar de um
assunto de extrema importância para grande número de mineiros, fato
que a maioria conhece. Mas acho importante relembrarmos os
acontecimentos que marcaram a vida de milhares e milhares de
mineiros.

Estou falando da ex-MinasCaixa, que, nos seus bons tempos,
esteve presente em quase todos os Municípios do nosso Estado e
sempre foi motivo de orgulho para todos nós. Seus dedicados
funcionários deram o melhor de si para a criação desse paradigma,
entretanto, infelizmente, sofreram um enorme infortúnio com o
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fechamento da instituição. Sentiram-se órfãos e perplexos com as
dificuldades que, num golpe fulminante, se abateram sobre eles.
Remanejados para outros órgãos da administração direta, tiveram seu
poder aquisitivo reduzido e muitos perderam também a saúde, alguns
chegando a perder a própria vida. Felizmente, pude abraçar a causa
dos ex-servidores dessa instituição, com a recuperação da vantagem
pessoal por meio de um projeto de lei de minha autoria, que tramitou
por longos anos nesta Casa, atingindo uma grande parcela desses
abnegados funcionários. Hoje respiramos aliviados e convencidos do
dever cumprido, pois foi encontrada a solução para o grande problema
que os afligia. Trabalhando em parceria com os demais Deputados
desta Casa à época, conseguimos a reparação de uma injustiça.
Também tivemos a participação de outros companheiros neste
processo para o restabelecimento da lei e o fim das injustiças contra
milhares de servidores que não pouparam esforços e que tanto se
dedicaram pela existência pela a condução da saudosa MinasCaixa.
Novamente, os servidores da extinta MinasCaixa e uma grande
injustiça me trazem a esta tribuna. Fui procurado por representantes
de 75 servidores que estão à disposição da Defensoria Pública de
Minas Gerais e que foram duramente atingidos pela Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 3.819. Segundo eles, são esses os fatos: em
1991, os servidores da extinta MinasCaixa foram absorvidos por
vários órgãos do Estado, entre eles o Tribunal de Justiça, o Tribunal
de Contas, a Assembléia Legislativa, a Secretaria de Educação e até
a Defensoria Pública. Naquela época, a Defensoria Pública passava
por várias dificuldades, tanto de pessoal como de material, era o
“patinho feio” do Estado. Juntos, os advogados formados que
exerciam a função de Defensores Públicos, inclusive os do quadro
antigo já existente, passaram a buscar meios para valorizar e
regularizar a Defensoria Pública como órgão de extrema necessidade,
além de pleitear sua autonomia financeira e administrativa para fazer
frente a gastos e necessidades do órgão. Então, com o apoio desta
Casa Legislativa, o trabalho árduo e persistente dos Defensores
Públicos foi reconhecido, alçando as ferramentas necessárias à
elevação desse órgão ao seu atual nível, com mais dignidade e
respeitabilidade em todo o nosso Estado. Em 1993, o governo de
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Minas encerrou a criação de decretos que visavam à entrada de
novos advogados na função de Defensor Público, já prevendo a futura
regulamentação formal da Defensoria Pública, até então agregada
inicialmente à Secretaria de Justiça e, posteriormente, à Secretaria de
Defesa Social. No ano de 1994, a Lei Complementar nº 80 determinou
o prazo de 180 dias para que a Defensoria fosse regulamentada. No
entanto, tal regulamentação só ocorreu em 17/1/2003, quase nove
anos depois, com a Lei Orgânica nº 65, em reconhecimento ao árduo,
necessário e essencial trabalho dos Defensores Públicos. Segundo os
funcionários da extinta MinasCaixa, advogados absorvidos como
Defensores Públicos, a partir daí ocorreu um fato inusitado, visto que
dentro da própria Defensoria os servidores empenharam-se em uma
luta política, lamentavelmente estranhando-se entre eles - servidores
absorvidos e os novos servidores concursados. Vale ressaltar que os
servidores absorvidos foram os maiores defensores da realização do
concurso, ou melhor, maiores defensores da própria Defensoria, até
mesmo intercedendo por ela ao se comprometerem, com recursos
próprios, com a aquisição de material de impressão, cartuchos,
pagamento de faxineiros etc., coisas que seriam de responsabilidade
da própria instituição. De acordo com os servidores absorvidos, no
intuito de retirá-los da Defensoria Pública, ocorreu uma “denúncia
junto a um Procurador do Estado de Minas Gerais, que, por sua vez,
passou o caso para a Procuradoria-Geral da República, cuja denúncia
de origem, a ADI 3819, que no final declarou inconstitucional os
artigos da Lei Orgânica nº 65/03.”.

Segundo documento que me foi entregue pelos próprios servidores
absorvidos, que transcrevo aqui, “a inconstitucionalidade da lei não se
discute; foi considerada pelo Supremo, em que pese a termos sido
defendidos pelo Estado de modo genérico, uma vez que a defesa foi
singela e sem considerar os devidos fatos que nos levaram à
Defensoria.

Ou seja, não levaram ao conhecimento do/e juízo do Superior
Tribunal que estávamos na Defensoria na forma do art. 41, § 3º, da
Constituição Federal de 1988, que diz: ‘Extinto o cargo ou declarada a
sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com
remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado
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aproveitamento em outro cargo’.
Portanto, o nosso reaproveitamento era necessário e, como disse o

nobre Ministro Marco Aurélio de Mello em uma de suas falas, estaria o
Estado cumprindo um dispositivo da Constituição que manda fazer
esse reaproveitamento, assim como foi feito em vários órgãos do
Estado de Minas e, sem nenhum problema, reaproveitando os
funcionários como manda a Lei Maior. Disse mais ainda o Ministro,
quando da primeira fase do julgamento da ADI, se soubesse aquela
Corte o real acontecido, não seria a decisão pela
inconstitucionalidade, e sim pela constitucionalidade”.

Antes de terminar, vou ouvir com muita alegria as palavras do meu
amigo Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Agradeço e
parabenizo o Deputado Doutor Viana por trazer esse assunto ao
conhecimento de todos os parlamentares. Ontem também fomos
procurados por 123 Defensores que estão na situação exposta por V.
Exa., em decorrência do julgamento da ADI cujo relator foi o Ministro
Marco Aurélio. Temos de encarar essa situação de forma jurídica. Não
temos alternativa: a ordem do magistrado, da Justiça, tem de ser
cumprida, como dissemos a todos os que aqui estavam. Portanto,
criar um mecanismo político em decorrência de uma decisão do
Supremo Tribunal, já pela inconstitucionalidade do texto da lei, seria
muito temerário para esta Casa, que deve buscar efetivamente
algumas coisa que possa agasalhá-los. Ontem, estando com vários
dos Defensores, na companhia dos Deputados Sebastião Costa, Ana
Maria Resende e Antônio Genaro, que provocou o encontro,
sugerimos um entendimento diferente doravante. Em primeiro lugar, é
preciso buscar a tutela jurisdicional antecipada, por meio de
mandados de segurança em decorrência da retroatividade e,
principalmente, digamos assim, da garantia do direito daqueles que lá
se encontravam desde a lei orgânica aprovada nesta Casa e
sancionada pelo Governador. Paralelamente, quero anunciar a V. Exa.
e a todos os parlamentares, estrutura-se também uma comissão para
tratar desse assunto com o Vice-Governador, Prof. Anastasia, que
teve no caso uma participação muito valiosa, desde o primeiro
momento em que foi argüida a inconstitucionalidade e,
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particularmente, na própria Defensoria-Geral. A preocupação de V.
Exa. realmente é nossa, porque hoje os Defensores estão sem
salário. A Defensoria Pública já determinou, em cumprimento de ação
direta de inconstitucionalidade, o corte dos salários. Isso preocupa
porque é questão alimentar, e todos têm seus compromissos.
Estamos diante de uma situação jurídica, já como decisão do
Supremo, a não ser que consigamos, em sede de mandado de
segurança ou tutela antecipada, alguma coisa que não deixe
acontecer a medida extrema do STF. Essa reflexão que V. Exa. faz é
muito importante. A Assembléia esteve pronta a atender os reclamos
da Defensoria Pública em todos os momentos - V. Exa., eu e todos os
Deputados. Agora não há de faltar o nosso apoio para também
participarmos com os 125 Defensores Públicos. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Doutor Viana - “Após essa fase, passamos então a
buscar, junto a Justiça de Minas Gerais, os efeitos favoráveis aos
atingidos pela declaração, como manda a legislação e julgados do
Superior Tribunal, verificando o caso individual, uma vez que o
Supremo apenas declarou a inconstitucionalidade dos artigos,
julgando abstratamente, sem verificar o fato concreto, devendo os
direitos pessoais adquiridos durante a vigência da lei ser apurados,
uma vez que todos estavam ali por boa-fé e a mando do próprio
Estado por mais de 16, até 18 anos.

Então, teríamos que buscar os nossos direitos, tais como a
decadência, o ato jurídico perfeito, a segurança jurídica, em vista da
jurisprudência em evidência e da legislação pertinente.”

O Dr. Belmar Azze Ramos, atual Defensor Público-Geral do Estado,
nomeado dia 10 de setembro próximo passado, infelizmente, em meu
julgamento, de uma forma até um pouco arbitrária, suspendeu o
pagamento dos vencimentos dos Defensores Públicos, que ainda
estão na luta pelos seus direitos, em detrimento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 3.819, que não transitou em julgado, não
podendo seus efeitos ser aplicados aleatoriamente. Ainda não foi
transitado em julgado, poderia aguardar um pouco mais, ter um pouco
mais de sensibilidade. Os Defensores Públicos estão extremamente
prejudicados, com ações individuais em tramitação no Tribunal de
Justiça, motivo pelo qual é inexplicável a ação intempestiva do próprio
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Defensor Público-Geral. Dessa forma, nós, Deputados - o Deputado
Dalmo já falou, e alguns colegas também se prontificaram a ajudar -,
procurados pelos Defensores Públicos, que foram objeto dessa ação
direta de inconstitucionalidade, devemo-nos manifestar buscando
todos os meios para que eles possam receber os seus salários e viver
dignamente enquanto existir uma esperança de que a situação possa
ser mudada, uma vez que os referidos Defensores dedicaram mais de
16 anos em defesa dos menos favorecidos e trabalhando pelo Estado.
Essas eram as minhas considerações, Sr. Presidente. Peço ao nobre
Deputado Antônio Genaro que se manifeste com o colega que se
pronunciar depois, solicitando aparte. Se eu tivesse mais tempo,
certamente o concederia.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.
O Deputado Padre João* - Concedo, de início, aparte ao Deputado

Antônio Genaro.
O Deputado Antônio Genaro (em aparte)* - Deputado, agradeço sua

gentileza. Não pude chegar a tempo de apartear dentro do tempo
regular o discurso referente aos Defensores Públicos. Eles estiveram
nesta Casa, e conversamos, junto com o Deputado Dalmo Ribeiro
Silva e outros colegas. Realmente, estão em uma situação
desesperadora, e esta Casa tem o dever de avaliá-la de perto para ver
o que pode ser feito. Até onde vi e percebi, parece-me algo próximo a
covardia o que está sendo feito contra eles, que estão em situação
muito difícil. Quero oferecer-lhes meus préstimos para ajudar na
solução do problema. Obrigado.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, vamos expor aqui uma
preocupação. O governo do Estado deve ter como prioridade buscar o
entendimento com os outros Poderes. Percebemos que há um
impasse entre o Executivo e o Poder Judiciário, e falta colocar em sua
agenda essa prioridade. Percebemos que, para outras ações, também
há prioridade zero, o que não aconteceu na nomeação da Comissão
de Transição em Belo Horizonte, para a qual o governo deu prioridade
absoluta. Mas, quando o assunto são os trabalhadores e servidores,
infelizmente não há a mesma agilidade.

O mesmo acontece com os pequenos, sobretudo os agricultores do
Estado, e essa é a preocupação que manifesto aqui. Tenho em mão,
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na íntegra, a Deliberação Normativa nº 24 do Conselho Estadual dos
Recursos Hídricos, de 27/10/2008, que dispõe sobre procedimentos
gerais de natureza técnica e administrativa a serem observados no
exame de pedidos de outorga para o lançamento de efluentes em
corpos d’água superficiais no domínio do Estado de Minas Gerais.
Causa-nos estranheza, Deputada e Prefeita eleita Elisa Costa, o
seguinte: temos comitês de bacias em toda a Minas Gerais e também
o Conselho Estadual, e, de repente, vem uma deliberação normativa
“ad referendum”, sem passar pelo Plenário. Existe um equívoco, pois,
assim, ela irá penalizar os pequenos, já que a empresa que mais polui
no Estado é a Copasa. Ela foi criada não simplesmente para o
tratamento e abastecimento de água, mas também para o tratamento
de esgoto e é ela mesma que mais capta água e a devolve aos rios
com uma qualidade 100 vezes pior. O governo do Estado tem que dar
exemplo a partir de suas empresas antes de enquadrar, sobretudo, os
pequenos. Essa, então, é uma deliberação normativa autoritária,
arbitrária e, de fato, penalizará, incriminará os pequenos. Poderia lê-la
na íntegra.

Farei aqui a leitura na íntegra. Ela vai, de fato, penalizar, incriminar
os pequenos. São três laudas, mas é importante porque
socializaremos aqui com centenas de Municípios através da TV
Assembléia. É importante também o nosso “embaixador” da Copasa
fazer-se presente no Plenário desta Casa, o nobre colega Deputado
Fábio Avelar, porque creio que terá um papel importante na
interlocução da Casa com a Secretaria de Meio Ambiente - com todo
respeito a V. Exa., Deputado. (- Lê:)

“O Secretário Executivo do Conselho Estadual de Recursos
Hídricos, Secretário Adjunto de Estado do Meio ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, no uso de suas competências legais e
tendo em vista o disposto no inciso III do art. 12, art. 14 e art. 25 da
Lei nº 9.433, de janeiro de 1997; inciso II do art. 12 e art. 15, da
Resolução do CNRH nº 16, de 8/5/2001; inciso III do art. 18, art. 19; e
inciso IV do art. 41 da Lei Estadual nº 13.199, de 29/1/99; inciso II do
art. 6º e art. 7º do Decreto Estadual nº 41.578, de março de 2001; e
considerando a necessidade de estabelecer critérios técnicos para a
outorga de lançamento de efluentes em corpos de água superficiais
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de domínio do Estado de Minas Gerais. Delibera, “ad referendum”, do
Plenário:

Art. 1º - Esta deliberação normativa dispõe sobre procedimentos
gerais de natureza técnica e administrativa a serem observados no
exame de pedidos de outorga para o lançamento de efluentes em
corpos de água superficiais no domínio do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - A análise do requerimento de outorga para o lançamento de
efluentes será efetuada tendo como referência:

I - o parâmetro Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO -;
II - a disponibilidade hídrica para diluição, função da vazão de

referência;
III - a vazão de diluição, assim considerada como a quantidade de

água necessária para a diluição da concentração de DBO;
IV - a concentração de DBO no efluente;
V - a concentração permitida de DBO no corpo de água onde é

realizado o lançamento;
VI - a concentração de DBO no corpo de água imediatamente a

montante do lançamento;
VII - as metas progressivas de melhoria de qualidade, de acordo

com o programa para efetivação do enquadramento.
§ 1º - No caso de efluentes cujo parâmetro principal não seja a DBO,

serão utilizados os parâmetros mais representativos desse efluente,
seguindo a declaração de carga poluidora do empreendimento.

Art. 3º - Ficam estabelecidos os seguintes critérios para a
determinação da vazão de diluição:

I - caso o corpo de água represente qualidade melhor do que
prescreve em sua classe, a concentração permitida de DBO no corpo
receptor será igual ao padrão de DBO, estabelecido na legislação
ambiental vigente;

II - caso o corpo de água apresente qualidade igual ou pior ao que
prescreve sua classe, a concentração permitida de DBO no corpo
receptor será estabelecida pelo órgão gestor de recursos hídricos na
análise do requerimento de outorga.

Parágrafo único - Para os corpos de água em processo de
recuperação, referido no inciso II, o órgão gestor estabelecerá,
periodicamente, padrões intermediários de DBO, até que seja atingido
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o valor estabelecido em sua classe de enquadramento.
Art. 4º - Ficam estabelecidos os seguintes critérios para definição

dos limites da disponibilidade hídrica outorgável:
I - o somatório das vazões de diluição outorgadas na bacia de

drenagem a montante do ponto de lançamento considerado fica
limitado à vazão de referência do corpo de água, descontando-se o
percentual máximo de vazão outorgável para captação;

II - a vazão máxima outorgável para diluição de efluentes, por
empreendimento, não deverá ser superior a 50% da vazão de
referência;

III - em casos excepcionais, caracterizados por especificidades
hidrológicas, alternativas tecnológicas e locacionais, os critérios
estabelecidos neste artigo poderão ser reavaliados.

Art. 5º - Para a outorga de lançamento de efluentes em corpos de
água intermitentes, o órgão gestor de recursos hídricos definirá, em
articulação com o órgão de meio ambiente, condições especiais para
o lançamento.

Art. 6º - Para ambientes lênticos e intermediários, deverá ser
considerada como vazão de referência aquela correspondente à bacia
de contribuição no ponto de lançamento.

Art. 7º - Para os empreendimentos com licença de operação, a
análise da outorga deverá observar as condições estabelecidas no
processo de licenciamento ambiental no tocante ao lançamento de
efluentes.

Art. 8º - O órgão gestor de recursos hídricos, por meio de portaria
específica, convocará os empreendimentos já licenciados para
obtenção de outorga de lançamento de efluentes ou, na ausência de
convocação, a outorga será requerida quando da reavaliação da
licença.

Art. 9º - Os usuários não sujeitos ao processo de Autorização
Ambiental de Funcionamento ou licenciamento ambiental pelo Estado
estão dispensados da obtenção de outorga para lançamento de
efluentes, até que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos aprove
critérios para definição do uso insignificante para lançamentos de
efluentes, excetuados os empreendimentos formalmente convocados
pelo órgão gestor de recursos hídricos.
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Art. 10 - O órgão gestor de recursos hídricos elaborará termo de
referência com as informações necessárias para que o usuário
encaminhe a requisição da outorga.

Art. 11 - Esta Deliberação Normativa entra em vigor na data de sua
publicação. Belo Horizonte, 27 de outubro de 2008.”.

Existe, Sr. Presidente, uma decisão do Igam - se não me engano
uma portaria - a respeito do cadastramento do uso de água. Esse
cadastro deveria ter sido feito até final de junho, mas houve sugestão
desta Casa para prorrogar o prazo, por iniciativa também deste
Deputado, e foi prorrogado até 31 de dezembro. Salvo engano, nem 2
mil pessoas fizeram seu cadastro, o que representa 10% das
propriedades. E aqui fala do uso insignificante. Então, se o povo
mineiro está desconfiado desse cadastramento do uso da água por
decisão do Igam, agora ele vai ficar muito mais arisco ao compreender
isso como uma armadilha. Logo em seguida, virá também uma
decisão para os que são considerados de uso insignificante. Embora
todo o sistema seja muito bonito, na hora da decisão, vem uma
determinação “ad referendum”. Para que os comitês de bacia? O povo
se organiza, entidades de várias áreas têm assento e uma decisão
arbitrária e equivocada é tomada. Por isso apresentamos um
requerimento para fazer essa discussão aqui, na Assembléia.

Neste 1 minuto restante, concedo aparte ao Deputado Carlos
Pimenta, pedindo que seja breve.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Perfeitamente. Quero
cumprimentá-lo pela preocupação. Acredito que, quanto a todas essas
deliberações, quando elas não passam pelo crivo do Poder Legislativo
com uma discussão maior, estamos sujeitos a todo tipo de proposta e
de ação, muitas vezes sem a participação popular. As deliberações
normativas são as mesmas medidas provisórias do Congresso
Nacional. Mas queria cumprimentá-lo e reforçar ainda mais.

Conversava com V. Exa. ainda há pouco e mostrava uma
reportagem do jornal “Hoje em Dia”, divulgada na semana passada.
Por meio dessa reportagem, mostramos que falta de chuva seca 475
rios no Norte. Em primeiro lugar, temos de nos preocupar em ter a
água. Não adianta termos uma legislação avançada, fazer um esforço
muito grande, assim como V. Exa. faz, se não temos a água.
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Nessa reportagem, estamos vendo, Deputado Padre João, uma foto
do Rio Verde Grande, um dos principais do Norte de Minas, seco.
Pode-se passar por esse rio sem molhar os sapatos. Ele está seco,
mas já foi um rio-símbolo do Norte de Minas. Temos, então, de nos
preocupar muito, Deputado Padre João, em estabelecer uma política
para preservar as nossas águas, fazer os barramentos, bem como a
recuperação das bacias, caso contrário não teremos água para
deliberações normativas e legislação. Está faltando água no Norte de
Minas.

Parabéns por seu pronunciamento. Conte conosco. Convido V. Exa.
para embarcar neste trabalho que estamos fazendo de recuperação
das bacias dos rios do Norte de Minas, que estão morrendo, ficando
secos, principalmente nesta época do ano. Muito obrigado.

O Deputado Padre João* - Agradeço a V. Exa. o aparte. Reafirmo a
importância desse trabalho. Há experiências exitosas na produção de
água, como as barraginhas e as revegetações. São projetos
fabulosos, realizados até mesmo no Sul de Minas.

Agradeço, Sr. Presidente, a oportunidade. Aprofundaremos esse
assunto em audiência. Contamos, de início, com essa sensibilização.
Não defendo a poluição, o lançamento de efluentes, mas as coisas
têm de ser devidamente discutidas com os atores. Além disso, o
Estado tem de dar o exemplo, principalmente a Copasa. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.
A Deputada Elisa Costa - Saúdo o nosso Presidente em exercício,

Deputado José Henrique. Tivemos ontem um importante evento nesta
Casa Legislativa: a vinda da Comissão Mista de Orçamento do
Congresso Nacional, a fim de discutirmos, de uma maneira mais
democrática, mais presente, o Orçamento da União em Minas Gerais.
Tivemos a presença do Senador Delcídio Amaral, relator do
Orçamento da União, bem como de vários Deputados Federais e
Estaduais, assim como de organizações sociais, de entidades e da
comunidade, discutindo o assunto, para que Minas tenha uma
presença maior no referido Orçamento.

Registro aqui a defesa feita pelos Deputados Federais Virgílio
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Guimarães, Leonardo Monteiro e Gilmar Machado da primeira
emenda de iniciativa popular a ser apresentada ao Orçamento da
União. Essa é a novidade que o debate do Orçamento traz neste ano.
Conseguimos aqui, com a participação das pessoas, das entidades,
dos Deputados Estaduais e Federais, aprovar uma emenda popular
da maior importância, referente às universidades federais de Minas,
especialmente em relação à Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri. Ela foi criada no governo Lula, está em
construção e veio potencializar o desenvolvimento dessas regiões,
consideradas historicamente as mais empobrecidas do nosso Estado.
Quando da sua origem - a partir de Diamantina, o primeiro câmpus, e
agora o segundo, em Teófilo Otôni -, a Universidade Federal dos
Vales do Jequitinhonha e do Mucuri foi criada com a perspectiva de
ser multicampus em várias regiões de Minas, principalmente nas
regiões mais próximas a Teófilo Otôni e ao próprio Jequitinhonha.
Essa emenda popular, além de avançar em recursos para melhorar a
infra-estrutura física dos câmpus já existentes, especialmente a
moradia para os nossos jovens, para os estudantes de Diamantina e
de Teófilo Otôni, também incluiu um valor para o futuro câmpus de
uma universidade para Governador Valadares. É um avanço, pois
Valadares, assim como o Vale do Rio Doce, que integra 101
Municípios, é a única região de Minas Gerais que não tem o ensino
superior gratuito em nível federal, nem mesmo universidades públicas
estaduais. Assim acredito ser um avanço para garantir o compromisso
da União e do governo Lula. Falta agora uma última etapa.

Além de ceder o espaço físico - ofereceremos, em Governador
Valadares, o terreno para implantação da futura universidade -,
devemos somar esforços com a iniciativa privada e com as empresas.
O Ministério da Educação também deverá liberar professores e
servidores do setor administrativo para iniciarmos, no nosso
Município, nossa futura universidade. Registro também mais um
passo. Além da construção do nosso Cefet, a nossa Escola Técnica
Federal, que terá início no próximo ano, com o ensino técnico
profissionalizante, daremos início ao curso de nível superior na área
tecnológica. Essas duas iniciativas, que são fundamentais, integram
um processo de desenvolvimento de caráter regional. Por meio da
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educação, esperamos dar maiores oportunidades para nossa
juventude, para nossos trabalhadores, para uma região que precisa
crescer e desenvolver-se, a fim de que nossa gente possa
permanecer em nossa região, onde encontrará alternativas para
melhoria da qualidade de vida. As emendas aqui aprovadas
contribuem muito não só para Belo Horizonte como também para o
Vale do Rio Doce, para o Mucuri e para a região do Jequitinhonha. Em
Brasília, conversamos com o Ministro Fernando Haddad sobre a
iniciativa de nosso futuro governo em Valadares de oferecer o terreno
e as instalações físicas para futura universidade. Essa iniciativa,
somada a outros esforços, como aqueles envidados aqui, ontem, já
representa mais um passo para que Valadares possa sediar sua
futura universidade federal.

Também fomos recebidos em Brasília pelo Vice-Presidente José
Alencar, que tem olhar especial para Minas, como todo o governo
Lula, assim como para o Vale do Rio Doce, já que ele é de Caratinga.
Fomos lá discutir, mais uma vez, os efeitos da crise econômica
internacional, da crise financeira iniciada pelos Estados Unidos, que,
claro, tem trazido conseqüências graves para todo o mundo. Essas
conseqüências atingiram nosso país, especificamente nossa região.
Houve a suspensão dos investimentos já anunciados pelo governo
Aécio Neves para Governador Valadares, que seriam destinados à
implantação de duas unidades industriais de celulose, por meio da
Aracruz Celulose. Fomos solicitar apoio do governo federal, por
intermédio do seu Vice-Presidente, que é empresário. Solicitamos que
a suspensão fosse temporária, até para que as empresas pudessem
avaliar melhor os efeitos da crise, e que os investimentos, em médio
prazo, retornassem, porque se criou uma expectativa muito grande,
após o anúncio feito pelo Governador de Minas, de geração de
empregos para a cidade e a região. Essa expectativa se desfez alguns
dias após o término das eleições municipais. Esta Deputada e outros
Deputados da região - o Deputado Estadual Jayro Lessa trabalhou
muito também - lutamos para que a Aracruz pudesse sediar sua
fábrica em Governador Valadares. Agora a comunidade está
decepcionada com o primeiro ato da Aracruz em Governador
Valadares. Essa a razão de nossa iniciativa de procurar o governo
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federal, a fim de continuar apresentando nossa reivindicação para que
nossa região receba não somente a Aracruz mas também outros
investimentos da iniciativa privada e recursos estaduais e federais.
Registro a necessidade pela qual passa o nosso país neste momento
de crise.

Deputado João Leite, solicito mais alguns minutos só para encerrar
nossa fala. Registro as palavras do Senador Aloizio Mercadante, num
artigo que ele escreveu chamado “Audácia”, publicado recentemente
na imprensa nacional, no qual ele registra que o Brasil, mesmo com a
crise internacional, construiu linhas de defesas importantes. Diz ele,
no referido artigo: “A política econômica nacional consistente
possibilitou acumular reservas internacionais elevadas, que somam
mais de US$230.000.000.000,00. Gerou-se um colchão de reservas
em reais, via depósitos compulsórios, da ordem de
R$259.000.000.000,00. Conseguimos zerar o componente da dívida
pública indexado ao dólar, manter a inflação sob controle e reduzir o
endividamento externo público. Paralelamente, diversificou-se o
comércio externo, reduzindo a dependência das exportações dos
mercados norte-americano e europeu. Preservamos os mecanismos
de fiscalização e controle do sistema financeiro, que é mais regulado e
menos alavancado que seus congêneres norte-americano e europeu.
A mais sólida defesa foi, porém, a reativação da economia puxada
pelo mercado interno de consumo de massas.”.

Por fim, apresenta algumas alternativas, como estabilizar a taxa de
câmbio e assegurar a realização dos investimentos previstos no PAC.
Aliás, fomos discutir essa questão no Ministério das Cidades e com a
Ministra Dilma, Deputado João Leite. Queremos que Governador
Valadares continue com os investimentos do PAC, que somam mais
de R$120.000.000,00, a fim de garantir uma compensação, já que os
investimentos da Aracruz não mais chegarão brevemente. Então,
desejamos que os investimentos do PAC continuem sendo aplicados
em Minas, em Valadares, enfim, em todas as regiões brasileiras.
Trata-se de investimentos públicos pesados e importantes.
Esperamos que o governo federal não promova cortes, especialmente
nas políticas sociais. Vamos trabalhar para evitar que isso aconteça.
Para tanto, temos de desenvolver um amplo programa de habitação
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popular, manter os exitosos programas sociais e melhorar a qualidade
do gasto público, reduzindo despesas correntes.

É necessário que todos nós que vamos governar Municípios a partir
do próximo ano planejemos nossas ações com visão de futuro, com
criatividade. É preciso escolhermos, com tranqüilidade, as prioridades
da próxima gestão; é necessário garantirmos a qualidade dos serviços
públicos e, para tanto, teremos de contar com uma equipe
competente, capaz de garantir bons resultados e de utilizar, de forma
eficiente, os recursos. É importante possuirmos uma agenda social,
com vistas a ampliar os programas, os recursos da educação e da
saúde, especialmente os do PAC, garantindo-se verbas para o
saneamento e para a habitação.

Certamente, essas políticas minimizarão qualquer impacto advindo
da crise internacional e garantirão investimentos públicos do Estado e
do governo federal. Em Minas, o PPAG e o Orçamento da União para
2009 estão sendo discutidos. Pretendemos apresentar emendas a fim
de garantir que os investimentos públicos somem-se aos da iniciativa
privada. Dessa forma, poderemos realizar as esperanças geradas
durante as eleições, já que as pessoas apostaram em nosso
programa de governo, bem como nos dos demais gestores
municipais.

A partir de iniciativas dos governos federal e estadual, bem como de
ações criativas de nossas gestões, é possível minimizar qualquer
efeito da crise que porventura venha se abater sobre os nossos
Municípios, com diminuição da arrecadação ou impactos financeiros
negativos em nível nacional e estadual.

Registro que é importante os Municípios realizarem também um
debate sobre essa crise e, ainda, que busquem criar condições para,
de maneira planejada, atender às expectativas das pessoas que
apoiaram e apostaram em novos projetos e programas, e em novos
gestores municipais. Obrigada.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Esgotada a hora destinada

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Transporte - aprovação, na 27ª Reunião Ordinária, em 4/11/2008, do
Requerimento nº 2.951/2008, da Comissão de Participação Popular;
de Administração Pública - aprovação, na 30ª Reunião Ordinária, em
4/11/2008, do Requerimento nº 2.959/2008, do Deputado Fahim
Sawan; de Educação - aprovação, na 29ª Reunião Ordinária, em
5/11/2008, dos Requerimentos nºs 2.952 e 2.953/2008, da Comissão
de Participação Popular, 2.955/2008, da Comissão de Direitos
Humanos, e 2.957 e 2.958/2008, do Deputado Doutor Viana; de
Saúde - aprovação, na 24ª Reunião Ordinária, em 5/11/2008, do
Projeto de Lei nº 2.754/2008, do Deputado Zé Maia, e do
Requerimento nº 2.947/2008, do Deputado Doutor Viana (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, requerimentos do
Deputado Rômulo Veneroso (2), solicitando a retirada de tramitação
dos Projetos de Lei nºs 1.567 e 1.766/2007 (Arquivem-se os projetos.).

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência gostaria de saudar o jovem Prefeito

eleito de Divinópolis, nosso companheiro Vladimir Azevedo, a quem
desejamos todo sucesso nessa amada e tão importante cidade do
nosso Estado e do nosso país. Estendemos ao Vice-Prefeito
Francisco Martins os nossos cumprimentos e desejamo-lhe todo o
sucesso. Cumprimentamos ainda o nosso querido Deputado
Domingos Sávio, grande liderança de Minas Gerais. O sucesso de
Divinópolis é o sucesso de toda Minas Gerais e de todos nós.
Parabéns.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto Abramo, solicitando
a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu §
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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 João
Leite, é uma alegria poder estar nesta tribuna hoje tendo a
Presidência dos trabalhos nas mãos de um grande amigo, grande
parlamentar, figura impoluta na política de Minas.

Sr. Presidente, na manhã de hoje, depois de um esforço muito
grande, de muitos anos, principalmente do Deputado Dinis Pinheiro,
conseguimos aprovar na Comissão de Fiscalização Financeira o
projeto do ICMS Solidário. Este é um instante interessante e
importante porque já conseguimos que a Mesa envie à publicação
para inclusão na pauta, já a partir de amanhã, para votação em 1º
turno, esse projeto que beneficia 734 Municípios de Minas Gerais. Foi
uma obra de engenharia muito grande. Uma luta que o Deputado
Dinis Pinheiro encetou ao longo de mais de seis anos. Com a
compreensão dos companheiros da Casa, formou-se uma comissão
que me delegou a responsabilidade de ser o orientador do grupo de
trabalho. Tivemos várias reuniões, fizemos várias projeções e
buscamos acordos com todos os que tinham interesse, desde as
cidades mineradoras às cidades que poderiam deixar de receber mais
recursos, como o Triângulo Mineiro. Conversamos e acertamos com a
Deputada Ana Maria Resende, Presidente da Frente Parlamentar do
ICMS Solidário. Analisamos todas as viagens feitas em toda Minas
Gerais com o projeto. Finalmente, conseguimos a aprovação na
Comissão de Fiscalização Financeira, a última das comissões. O
projeto está pronto para o Plenário, embora a pauta esteja obliterada
em função de vetos importantes do Sr. Governador a projetos também
muito importantes, especialmente em relação ao projeto de reforma do
Judiciário do Estado.

Nossa posição, Sr. Presidente, é alertar os nossos 734 Prefeitos que
serão beneficiados com a aprovação desse projeto, porque terão
aumento de arrecadação. Os Prefeitos, especialmente da região do
Mucuri, do Jequitinhonha, do Norte de Minas, parte da Mata e do Rio
Doce, aqueles mais pobres, terão uma vantagem na aprovação desse
projeto, já a partir de janeiro do próximo ano.
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No entanto, essa advertência é para que não percamos de vista
esse horizonte. Precisamos votar esse projeto em 1º turno tão logo
consigamos ultrapassar os vetos. Mas o 2º turno precisa ser votado
ainda este ano, para que a lei entre em vigor no ano que vêm.

Sr. Presidente, eu me lembro de que, com a presença de V. Exa.
aqui no Plenário, discutimos muito, no final de 2007, a necessidade de
que pelo menos dois grandes projetos fossem apreciados neste ano
de 2008. Lembro-me de que convocávamos os companheiros para
lutarmos pela aprovação da reorganização judiciária e do ICMS
Solidário. A reorganização do Judiciário já foi votada. Estamos agora
apreciando os vetos do Sr. Governador a alguns dispositivos da lei.
Quanto ao ICMS Solidário, estamos com o prazo apertado. Faço um
apelo aos nobres colegas e especialmente ao Líder da Maioria,
Deputado Domingos Sávio, para que nos ajudem a colocar os
companheiros em Plenário na próxima semana, quando deveremos
votar esse projeto, que é de suma importância para as regiões mais
carentes e deprimidas do nosso Estado.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Cumprimento V. Exa. por
sua luta, que vem de longa data. A causa é uma das mais justas, vem
com o espírito da própria Lei Robin Hood, vem com o espírito da
solidariedade e com espírito municipalista. É no Município que
acontecem os problemas, é essa célula que precisa ser fortalecida.
Parabenizo V. Exa. pela luta aqui na Assembléia, pela sua história
brilhante como grande municipalista. Aproveito o ensejo deste aparte,
contando com a sua generosidade de conceder-me alguns minutos e
cumprimentando o Presidente, Deputado João Leite, meu
companheiro de partido e parceiro, para falar da alegria de
recebermos a visita do Prefeito eleito de Divinópolis, nosso colega
Vladimir Azevedo, do PSDB, e o Vice-Prefeito, Francisco Martins, do
PDT. Eles têm uma afinidade conosco, Deputado Getúlio Neiva. São
figuras que têm origem no Legislativo, pois foram Vereadores - o
Vladimir ainda é - e lutam pelo fortalecimento do Município. Agora
terão o desafio de assumir a Prefeitura de uma das maiores cidades
de Minas. Obviamente, estão fazendo, de véspera, um esforço para
cumprir todos os compromissos. Recentemente, estiveram em
Brasília, e hoje estão em Belo Horizonte, já se encontraram com o
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Prof. Anastasia, Vice-Governador do Estado, que será um parceiro
para ajudá-los a implementar em Divinópolis uma série de
modernizações no campo administrativo. Estamos indo agora para
uma reunião com o Secretário Marcus Pestana, com quem trataremos
da necessidade de ampliar a oferta de leitos do SUS, seja construindo
mais um hospital, seja ampliando o Hospital São João de Deus. Faço
este aparte justamente para parabenizar V. Exa. e registrar, através
da presença desses líderes, que o processo eleitoral é sempre a
possibilidade de novas esperanças. Que o diga não apenas o povo
americano, mas de certa forma de todo o planeta, neste momento em
que o jovem líder Obama é consagrado de forma tão vigorosa
Presidente dos Estados Unidos. Isso renova o espírito de todos nós e
principalmente a minha admiração por V. Exa., que é um dos tribunos
mais brilhantes desta Casa e não fica apenas na retórica. V. Exa. é
daqueles que sabem unir a teoria com a prática e sempre trabalham
não apenas pela sua grande Teófilo Otôni, mas por toda Minas
Gerais. Parabéns. Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Eu é que agradeço, Deputado
Domingos Sávio. Faço minhas as palavras do Presidente, ao
cumprimentar o Prefeito e o Vice-Prefeito eleitos de Divinópolis.
Agradeço ao Deputado Domingos Sávio o aparte esclarecedor e
brilhante. Que toda a cidade possa, com o sorriso do Prefeito e do
Vice-Prefeito, também sorrir nos próximos quatro anos, com muitas
obras e realizações. Um abraço.

Sr. Presidente, gostaria de abordar um assunto que me constrange,
em função das discussões generalizadas entre os companheiros
Deputados. Apesar de termos, ao longo do tempo, no ano passado
inteiro, comentado, na Casa Civil, a necessidade de uma aproximação
maior entre os Secretários de Estado e os Deputados, por meio de
uma parceria entre os Poderes Executivo e Legislativo - e o
Legislativo sempre tão bom, ao ponto de outorgar leis delegadas ao
Governador -, também queremos que os Deputados sejam um pouco
mais respeitados pelos Secretários de Estado. Isso significa que eles
não devem entrar no território em que os Deputados são majoritários,
comprometendo-se, realizando e inaugurando obras, sem nem sequer
fazer um convite aos Deputados. Caro Presidente, essa queixa não é
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só minha, é generalizada, inclusive da parte de vários parlamentares
do próprio PSDB, partido do Governador. A minha crítica não é
específica a um Secretário, assim como fiz no ano passado e parece
que não deu muito resultado. Existem, na minha cidade, algumas
obras que foram feitas sem o meu conhecimento, até mesmo com
planificação de inauguração sem que eu tenha sido convidado. Isso é
muito estranho, porque, quando precisam de suporte legal para operar
o Estado, eles vêm a esta Casa buscar o nosso voto. Sei que o
Governador não deve estar ciente desses detalhes, mas é importante
verificá-los, porque, se Minas quer manter a unidade que existe hoje,
na Assembléia, manter essa grande parceria entre o Executivo e o
Legislativo, e se queremos fazer de Minas o sustentáculo para a
ocupação do Planalto e trabalhar para que o nosso Governador tenha
a chance de ser o futuro Presidente da República, há necessidade de
que os Diretores de órgãos públicos e os Secretários de Estado
respeitem um pouco mais os Deputados e não passem por cima
daqueles que estão lá na base, acertando e conversando com os
Prefeitos e com os Vereadores, sofrendo, no varejo, aquilo de que
eles só cuidam no atacado. Há necessidade de um certo nível de
respeito para com os Deputados, que aqui labutam e dão suporte ao
Poder Executivo. Lamentamos, Sr. Presidente, dizer isso. Vou falar de
forma genérica, sem ser específico, como fui no passado, quando
reclamei de um certo órgão e de uma certa secretaria. Existem órgãos
do terceiro escalão do governo que interferem na vida municipal sem
que o Deputado majoritário tenha conhecimento disso, o que é muito
ruim, pois mostra que esta Assembléia está na parceria em mão
única, isto é, damos tudo e não recebemos nada. Há um certo
desprestígio do parlamentar que é preciso revelar. Sei que a maioria
dos Deputados gostam de tratar disso a portas fechadas, conversando
com o próprio Secretário, dizendo a ele que estão se sentindo pisados
e contrariados, mas prefiro jogar limpo e jogar claro, aberto. Isso
porque o meu interesse não é apenas o de atender os Municípios que
represento, que são poucos, mas também defender o parlamento,
como uma instituição que deve ser prestigiada, já que aqui nascem
todos os instrumentos legais: o PPAG e o Orçamento.

Além disso, na hora de se realizarem as obras com as verbas
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destinadas pelos Deputados, no Orçamento votado pelos Deputados,
somos atropelados por pessoas que se transformam em vice-reis,
considerando que seus cargos são mais importantes que aqueles
buscados junto à vontade popular. Eles acham que ser Diretor ou
Vice-Diretor ou Secretário Adjunto ou Presidente deste ou daquele
órgão ou empresa é mais importante que ser Deputado e representar
o povo. Inebriados que estão com a popularidade do Governador,
acima de 80%, acham que podem usar daquela posição outorgada
pelo Governador, como se fossem vice-reis desse império das Minas
Gerais. Isso precisa ser avaliado com carinho e cuidado. Se não
quisermos cuidar do futuro de Minas Gerais, não há problema, pois o
Governador tem mais dois anos de mandato, depois vai embora para
casa ou disputa outro tipo de eleição. Mas há problema se quisermos
enxergar Minas no horizonte de disputa de eleição presidencial, de
ocupação do Planalto, no horizonte de nossa não-submissão aos
desígnios de São Paulo, se não quisermos continuar a ser filial de um
único Estado da Federação, se não quisermos permanecer nessa
situação. É interessante que, desde Juscelino Kubitschek, exceto por
Itamar na Presidência por algum tempo, nunca mais ocupamos a
Presidência da República. Não existe mais a política do café-com-
leite, mas só a política de São Paulo, não tem nem café nem leite.
Essa situação é ruim para aquelas pessoas que estão trabalhando no
governo pensando que estão ajudando, mas estão prejudicando o
governo, criando um nível de insatisfação de forma clara, pois
estamos há seis semanas sem conseguir votar nada no Plenário desta
Casa. Insatisfeitos com o quê? Por que não votar? Para votar veto é
preciso posição contra ou a favor. Mas por que obliteração da pauta,
por que obstrução permanente, por que a ausência de grande parte
dos Deputados da base do governo? Por que essa formidável
ausência no Plenário? Satisfação? Felicidade? Alegria? Está todo o
mundo contente? Penso que o governo deve analisar essa situação e
verificar se as pessoas, ao visitarem o governo, estão dizendo que
está tudo bem. O que estamos sentindo na Casa é que não está. O
que sentimos é que há uma insatisfação generalizada. Que não há um
Deputado, ou grupo de Deputados, ou partido obliterando o serviço da
Casa. Não é só isso. Existe mais alguma coisa por trás dos panos,
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atrás dos bastidores. Devo dizer, até em homenagem ao nosso
Governador, que existe uma insatisfação crescente, a qual percebi no
ano passado e estou vendo crescer neste ano, em função do
comportamento dos chefetes de governo, das pessoas que se julgam
mais importantes até do que o próprio Governador, escorados na
popularidade tão divulgada pelos órgãos de imprensa. Portanto, essa
é a nossa preocupação, que exponho nesta tarde sem querer
detalhar, porque já fui muito advertido por ter dito nomes de
Secretários e pessoas. Mas quero dizer que não dá para explicar que,
durante seis semanas, não se consiga votar. Está acontecendo
alguma coisa. Será que o Poder Executivo não se preocupa com isso?
Só nós vamo-nos preocupar? Nós, que estamos aqui - pelo menos a
Bancada do PMDB está sempre presente todos os dias -,
percebemos. Será que eles não vão perceber? Está bom assim?
Deixa correr? Deixa como está para ver como fica? Estão todos
satisfeitos? Se estiverem, tudo bem. Mas entendo que alguém deveria
tocar neste assunto. Alguém deveria vir aqui e dizer que há
necessidade de uma correção de rumos, mas, sobretudo, há
necessidade de se dizer se Minas tem projeto para o Brasil e para
Minas. Acabou-se a eleição municipal, e todos os que tinham que ser
feridos e machucados já o foram. E muitos foram machucados, aqui e
ali. Houve muito sofrimento, mas, curadas as feridas, vamo-nos
perguntar mais uma vez: o que está acontecendo? Por que a
Assembléia está desmotivada? Por que o Plenário está vazio? Por
que a pauta está trancada?

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 6, 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 VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO
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DE LEI Nº 18.682
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida

no art. 90, VIII, combinado com o art. 70, II, da Constituição do
Estado, opôs veto total à proposição de lei em epígrafe, que disciplina
o controle do desmonte de veículos no Estado e dá outras
providências.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem nº
281/2008, publicada no “Diário do Legislativo” de 9/10/2008.

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

Fundamentação
Considerando a matéria tratada pela Proposição de Lei n° 18.682

inconstitucional, o Poder Executivo a ela opôs veto, razão pela qual
compete a esta Casa sua reapreciação. A esta Comissão cabe
analisar a motivação do veto.

Registre-se que a proposição vetada é fruto de projeto de lei
debatido em mais de uma legislatura, em todas as comissões a que
foi distribuído, inclusive a de Constituição e Justiça, bem como em
todos os turnos de tramitação.

Em sua análise acerca da constitucionalidade da matéria, a
Comissão de Constituição e Justiça considerou que o teor do projeto
se insere na esfera legiferante do Estado membro. Assim, do ponto de
vista jurídico-constitucional, não há óbice à aprovação da proposição
neste Parlamento.

Acentuou a referida Comissão que “a matéria de que trata o projeto
está no âmbito da competência legislativa estadual e não traduz vício
de iniciativa, pois, muito embora estabeleça ações a serem seguidas
pelos órgãos executivos de trânsito do Estado, não dispõe sobre a
forma como se deve organizar o serviço para que seja prestado a
contento”.

Note-se que, a par das considerações emanadas da Comissão de
Justiça, as razões do veto estão fundamentadas em paradigma
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle
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concentrado de constitucionalidade. No caso citado, lei estadual do
Estado do Espírito Santo foi julgada inconstitucional por tratar de
trânsito, tema reservado à União, nos termos do art. 22, XI, da
Constituição Federal. A lei em questão se refere a proibição de
comercialização de veículo automotor alienado ou leiloado como
sucata e, de fato, possui pontos de semelhança com a proposição
vetada. Ocorre, porém, que o cerne da questão em análise não se
vincula a trânsito, mas tão-somente a procedimentos administrativos e
a exercício de poder de polícia, inerentes a funções realizadas pelo
Estado membro no âmbito de suas atribuições, definidas no Código de
Trânsito Brasileiro. Não se confundem, portanto, legislação sobre
trânsito e leis que definem condições e procedimentos para que o
Estado, atuando com base na autonomia administrativa determinada
pelo art. 18 da Constituição da República, exerça, sob o princípio da
legalidade, a função administrativa sob sua responsabilidade.

Entendemos, aliás, que a orientação do STF respalda a posição
originalmente assumida por este Parlamento; afinal, a proposição
“contempla matéria afeita à competência administrativa comum da
União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios,
(...) pelo que nele podem estar fixadas obrigações, desde que tenham
pertinência com as competências que são próprias do Estado
Federado e que digam respeito à segurança pública e à educação
para o trânsito” (ADI 2.407, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em
31-5-07, DJ de 29-6-07). Assemelha-se à "Lei nº 3.756, de 2002, do
Estado do Rio de Janeiro, que autoriza o Poder Executivo a apreender
e desemplacar veículos de transporte coletivo de passageiros
encontrados em situação irregular”, declarada constitucional pela
Corte Suprema “porque a norma legal insere-se no poder de polícia do
Estado" (ADI 2.751, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 31-8-05,
DJ de 24-2-06). Verifica-se, assim, que o caso em tela “não trata de
legislação de trânsito, mas de processo administrativo” (ADI 2.374,
Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 6-10-04, DJ de 16-2-07), e
de segurança pública.

Cumpre assinalar, a fim de melhor alicerçar o enfoque aqui
esposado, que, em audiência pública realizada pela Comissão de
Segurança Pública desta Assembléia, em 20/6/2007, o problema foi
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discutido exclusivamente sob a ótica administrativa, sem a menor
pretensão de envolvimento nas questões relativas a trânsito. Na
referida reunião, autoridades estaduais, como o Ten.-Cel. PM Cícero
Nogueira, o Maj. PM Idzel Fagundes e o Delegado Ramon Sandoli
forneceram a esta Casa importantes subsídios técnicos, que foram
devidamente absorvidos e incorporados à redação final do projeto.

Entre as possibilidades debatidas na ocasião, apontou-se o
aprimoramento dos meios de exercício do poder de polícia, de
registros de veículos e autopeças comercializados pelos
estabelecimentos comerciais, assim como a ampliação dos meios de
ação dos agentes administrativos ligados à área.

Teve-se o cuidado, explicitado no parecer da Comissão de
Segurança Pública, de não invadir a competência privativa da União,
motivo pelo qual foram retiradas da proposta medidas como a perda
de registro na Junta Comercial. Consoante salientou a mesma
Comissão, “a questão se insere em sensível aspecto da segurança
pública, qual seja o que relaciona atividades em tese lícitas a práticas
delituosas”. Verificou-se, por meio de dados e de depoimentos e
debates ocorridos na mencionada Comissão, que parcela significativa
dos chamados ferros-velhos, ocasionalmente funcionam como elo de
uma cadeia criminosa que envolve furto e roubo de veículos,
desmonte ilegal e, eventualmente, homicídio, latrocínio, formação de
quadrilha e tráfico de drogas. A proposta de mais controle sobre essa
atividade abre a perspectiva tanto de uma ação mais intensa do
policiamento ostensivo sobre os estabelecimentos, quanto da
realização de ações de inteligência, a partir da análise de dados a
serem apresentados pelos citados fornecedores.

Entendemos, em síntese, que não assiste razão ao Poder Executivo
no veto oposto à Proposição de Lei n° 18.682. Apesa r de citada
jurisprudência do STF nas razões do veto, ela não se aplica ao
presente caso. Afinal, a proposição não se refere a trânsito, mas a
procedimentos administrativos, exercício de poder de polícia e
segurança pública, todas matérias inseridas nas competências
legislativas e materiais do Estado membro. Ademais, a Proposição de
Lei poderá ter grande alcance social, na medida em que possibilitará
uma maior fiscalização do Estado sobre os estabelecimentos de
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desmonte de veículos, evitando a prática dos mais variados delitos,
especialmente o furto de veículos para comercialização de peças.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Veto Total à

Proposição de Lei nº 18.682.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2008.
Delvito Alves, Presidente e relator - Sargento Rodrigues - Lafayette

de Andrada.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 244/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 244/2007, de autoria do Deputad o Carlos

Pimenta, que declara de utilidade pública o Centro Comunitário de
Vivência Espírita Cristã – CCVEC Nathércio França –, com sede no
Município de Montes Claros, 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° 244/2007
Declara de utilidade pública o Centro Comunitário de Vivência

Espírita Cristã Nathércio França – CCVEC-NF –, com sede no
Município de Montes Claros.

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

Vivência Espírita Cristã Nathércio França – CCVEC-NF –, com sede
no Município de Montes Claros.

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°

1.400/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.400/2007, de autoria do Deput ado Agostinho
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Patrús Filho, que declara de utilidade pública a Fundação Antônio
Augusto de Mattos, com sede no Município de Coração de Jesus, 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° 1.400/2007
Declara de utilidade pública a Fundação Antônio Augusto de Mattos,

com sede no Município de Coração de Jesus.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Fun dação Antônio

Augusto de Mattos, com sede no Município de Coração de Jesus.
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°

1.421/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.421/2007, de autoria do Deput ado Neider
Moreira, que declara de utilidade pública o Conselho Central da
Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Cláudio, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.421/2007
Declara de utilidade pública o Conselho Central de Cláudio da

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

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Con selho Central de
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Cláudio da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Cláudio.

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°

2.406/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.406/2008, de autoria do Deput ado Antônio
Carlos Arantes, que declara de utilidade pública a Associação
Voluntárias da Ação Social, com sede no Município de Jacuí, 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° 2.406/2008
Declara de utilidade pública a Associação Voluntárias da Ação

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

Voluntárias da Ação Social, com sede no Município de Jacuí.
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°

2.624/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.624/2008, de autoria do Deput ado Antônio
Carlos Arantes, que declara de utilidade pública a Associação dos
Portadores de Necessidades Especiais de Pratápolis, com sede no
Município de Pratápolis, foi aprovado em turno único, na forma
original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 2.624/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Portadores de

Necessidades Especiais de Pratápolis, com sede no Município de
Pratápolis.

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

Portadores de Necessidades Especiais de Pratápolis, com sede no
Município de Pratápolis.

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°

2.661/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.661/2008, de autoria do Deput ado Doutor
Viana, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Reviver – ACR –, com sede no Município de Sete Lagoas, 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° 2.661/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Reviver –

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

Comunitária Reviver – ACR –, com sede no Município de Sete
Lagoas.
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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°

2.665/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.665/2008, de autoria do Deput ado Célio
Moreira, que declara de utilidade pública a Loja Maçônica General
José Maria Moreira Guimarães, 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° 2.665/2008
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica General José Maria

Moreira Guimarães 1ª, n° 562, com sede no Município  de Belo
Horizonte.

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

General José Maria Moreira Guimarães 1ª, n° 562, co m 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 - Getúlio Neiva, relator - Agostinho

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

2.666/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.666/2008, de autoria do Deput ado Delvito
Alves, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Maranata, com sede no Município de São Gonçalo do Abaeté, 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° 2.666/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Maranata,

com sede no Município de São Gonçalo do Abaeté.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária Maranata, com sede no Município de São Gonçalo do
Abaeté.

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°

2.708/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.708/2008, de autoria do Deput ado Antônio
Carlos Arantes, que declara de utilidade pública o Lar São Vicente de
Paulo, com sede no Município de Nova Resende, 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° 2.708/2008
Declara de utilidade pública a entidade Lar São Vicente de Paulo,

com sede no Município de Nova Resende.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Lar São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Nova Resende.
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
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Patrús Filho - Wander Borges.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 8 DE NOVEMBRO DE 2008

ATA
ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/11/2008
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Resolução nº
2.867/2008 - Projetos de Lei nºs 2.868 e 2.869/2008 - Requerimentos
nºs 3.000 a 3.010/2008 - Requerimentos dos Deputados Getúlio
Neiva, Arlen Santiago e outros, Délio Malheiros, Gilberto Abramo e
Vanderlei Jangrossi e outros e Sargento Rodrigues e outros -
Comunicações: Comunicações da Comissão do Trabalho e dos
Deputados Mauri Torres (2), Dalmo Ribeiro Silva e Délio Malheiros -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Luiz Tadeu Leite,
Getúlio Neiva, Carlos Mosconi, Carlin Moura e André Quintão - 2ª
Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação
da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Getúlio Neiva, Arlen
Santiago e outros, Délio Malheiros, Gilberto Abramo e Vanderlei
Jangrossi e outros e Sargento Rodrigues e outros; deferimento -
Requerimento do Deputado Almir Paraca; deferimento; discurso do
Deputado Almir Paraca - Requerimento do Deputado Domingos Sávio;
deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Adalclever

Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana
Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Inácio
Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo -
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Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -
Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h14min, a lista

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Weliton Prado, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à

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

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

OFÍCIOS
Do Sr. Marconi Perillo, Presidente da Comissão de Serviços de

Infra-Estrutura do Senado Federal, convidando este Legislativo a
participar do I Simpósio Desafios para um País Emergente: Infra-
Estrutura e Logística no Brasil, nos dias 26 e 27/11/2008.

Do Sr. Paulo Brant, Secretário de Cultura, solicitando manifestação
deste Legislativo a respeito de seu representante e respectivo
suplente no Grupo Coordenador do Fundo Estadual de Cultura.

Do Sr. José Artur Filardi Leite, Chefe de Gabinete do Ministro das
Comunicações, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.703/2008, da Comissão de Transporte.

Do Sr. Teodoro Alves Lamounier, Presidente da Cohab-MG,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.922/2008, da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Agostinho Gomes de Azevedo, Presidente da Comissão de
Votação Paralela do TRE-MG, agradecendo a participação desta
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Assembléia nas etapas do processo que menciona, envolvendo
atividades afetas à Comissão.

Do Cel. BM Sílvio Antônio de Oliveira Melo, Subcomandante-Geral
do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, prestando
informações relativas ao Projeto de Lei nº 2.692/2008, em atenção a
pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº
2.692/2008.)

Do Sr. Isaac Di Kaltma, Vereador à Câmara Municipal de Vazante,
solicitando seja apresentada proposição de lei que disponha sobre a
proibição da cobrança da taxa de religação quando efetivado o corte
de energia elétrica ou dos serviços de abastecimento de água por
inadimplência do consumidor. (-À Comissão de Defesa do
Consumidor.)

Do Sr. Luiz Vicente R. Calicchio Filho, Chefe do Cerimonial do
Governo do Estado, solicitando seja designado representante desta
Casa para as reuniões do Conselho da Medalha Calmon Barreto e da
Comenda da Paz Chico Xavier.

Do Sr. Geraldo Magella Almeida Salvado, Chefe da Assessoria
Parlamentar do Ministério da Saúde, prestando informações relativas
ao Requerimento nº 2.793/2008, da Comissão de Saúde.

Do Sr. Eugênio Ferraz, Gerente Regional do Ministério da Fazenda,
agradecendo a esta Casa pela parceria nas comemorações dos 200
anos desse Ministério.

Da Sra. Rosani A. Araújo, Chefe de Divisão de Convênios da
Secretaria Executiva do Ministério da Ciência e Tecnologia,
encaminhando cópia de termo de convênio firmado entre esse
Ministério e o Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo Regional Minas Gerais. (-
À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Do Sr. Luís André Muniz, Superintendente de Administração,
Finanças e Gestão de Pessoas da Agência Nacional de Águas,
comunicando a celebração de termo aditivo a convênio firmado entre
essa Agência, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas e o Estado. (-
À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
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Interno.)
Da Sra. Marineide Chaves Andrade, responsável pela Secretaria

Judiciária da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 2.603/2008, da
Comissão de Saúde.

Da Sra. Marcília Teixeira Saraiva, Presidente do Conselho de
Alimentação Escolar do Estado de Minas Gerais, solicitando, tendo
em vista determinação legal, a indicação, no prazo de 15 dias, de
novos representantes deste Parlamento para compor o referido órgão.

Do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Carbonita, comunicando a eleição da nova diretoria desse órgão.

Da Diretoria da Associação Geral Alphaville Lagoa dos Ingleses,
prestando informações relativas ao Ofício n° 2.144/ 2008/SGM, que
encaminhou convite da Comissão de Meio Ambiente. (- À Comissão
de Meio Ambiente.)

Do Sr. Robínson Correa Gontijo, Diretor Regional do Sesc em Minas
Gerais, prestando informações relativas ao Oficio nº 2.155/2008/SGM,
que encaminhou convite para a 1ª Reunião Preparatória do Fórum
Técnico do Primeiro Plano Estadual de Educação do Estado de Minas
Gerais.

Do Sr. Francisco de Assis Esmeraldo, Presidente do Instituto Sócio-
Ambiental dos Plásticos, tecendo comentários e prestando
informações relativas à educação ambiental e sugerindo que essas
informações sejam divulgadas e encaminhadas aos formuladores da
política ambiental deste Estado.

Do Sr. Alexandre Figueiredo de Andrade Urbano, Presidente da
Comissão de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil -
Seção Minas Gerais, prestando informações relativas a requerimento
da Comissão de Direitos Humanos encaminhado pelo Ofício nº
1.312/2008/SGM.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.867/2008
Aprova as contas do Governador do Estado referentes ao exercício

de 2007.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam aprovadas as contas do Governador do Estado

referentes ao exercício de 2007.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de novembro de 2008.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira

para os fins do art. 218, § 1º, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 2.868/2008

Dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de quadro informativo
com nome, registro e especialidade do profissional médico nos locais
que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatória a fixação de quadro informativo com nome,

registro e especialidade do médico nos hospitais, prontos-socorros e
unidades básicas de saúde de Municípios com população acima de
cinqüenta mil habitantes, no Estado.

Art. 2º - O quadro a que se refere o art. 1º deverá conter nome
completo do médico, seu número de registro no órgão profissional
competente e sua especialidade.

Parágrafo único - O quadro a que se refere o art. 1º deverá ser
fixado na sala de espera ou na recepção principal, em local visível, e
deverá conter os horários de atendimento.

Art. 3º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação, em especial no
tocante aos aspectos procedimentais, de formalização e de prazo para
implementação.

Art. 4º – No caso das instituições públicas, as despesas decorrentes
da implantação desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de novembro de 2008.
Ronaldo Magalhães
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Justificação: Este projeto tem como objetivo possibilitar aos
pacientes de hospitais e outras instituições de saúde melhor
informação sobre as especialidades médica por eles oferecidas, bem
como sobre os horários de atendimento dos respectivos profissionais.
Assim, os usuários das redes pública e privada terão melhores
condições para defender seus direitos e fiscalizar o funcionamento
dos estabelecimentos.

A exigência foi limitada aos Municípios com mais de 50 mil
habitantes porque, via de regra, em cidades menores há mais
facilidade de acesso ao médico, que está mais próximo da população
que atende.

Dessa forma, convencidos da relevância do tema, contamos com o
apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.869/2008
Dá a denominação de Osvaldo Martins de Barros a estrada que liga

o Município de Alagoa ao Município de Itamonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Osvaldo Martins de Barros a estrada que

liga o Município de Alagoa ao Município de Itamonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de novembro de 2008.
Dimas Fabiano
Justificação: De acordo com a Lei nº 13.408, de 1999, a escolha da

denominação de estabelecimentos, instituições e próprios do Estado
deve recair em nome de pessoas falecidas que se tenham destacado
por notórias qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade.

O Sr. Osvaldo Martins de Barros nasceu em Alagoa, no Bairro do
Prateado, por onde passa a estrada que liga Alagoa a Itamonte. Foi
funcionário público por mais de 18 anos e no exercício das suas
funções sempre ajudou toda a população de Alagoa, especialmente a
população rural. Trabalhava na UMC-Unidade Municipal Cadastral do
Incra, onde regularizava os imóveis rurais de todos os proprietários
alagoenses. Além do seu serviço e por saber dirigir muito bem em São
Paulo, também levava os pacientes de Alagoa ao Instituto do Coração
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e ao Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo.
Lamentavelmente foi num acidente fatal de uma dessas viagens que
ele perdeu a vida.

Até hoje todos sentem sua falta: a família, a igreja onde ele era
cooperador, a Prefeitura onde trabalhava, enfim, Alagoa sente sua
falta. Ele foi um personagem marcante na história de Alagoa por seu
exemplar modo de vida. Seu sonho era ver asfaltada a estrada que
liga Alagoa a Itamonte. Nada mais justo que homenagear a sua
memória dando a essa rodovia o nome de Rodovia Estadual Osvaldo
Martins de Barros.

Pelo legado de contribuições trazidas pelo eminente homem simples
que foi o Sr. Osvaldo, conclamamos os nobres pares deste
Parlamento a aprovar esta proposição.

- 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 3.000/2008, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com a CDL Jovem de Belo
Horizonte pelo transcurso do 20º aniversário de sua fundação. (- À
Comissão de Turismo.)

Nº 3.001/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Coronel
Paiva pelo transcurso do 100º aniversário de sua fundação. (- À
Comissão de Educação.)

Nº 3.002/2008, do Deputado Hely Tarqüínio, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Abadia do
Dourados pelo transcurso do 60º aniversário de emancipação desse
Município.

Nº 3.003/2008, do Deputado Hely Tarqüínio, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Arapuá pelo
transcurso do 46º aniversário de emancipação desse Município. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais .)

Nº 3.004/2008, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulada moção de aplauso Sr. Sérgio Resende, Presidente do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pela decisão de suspender as
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obras de construção da nova sede da instituição, em Belo Horizonte,
em benefício das comarcas do interior, bem como de ampliar o
investimento na informatização das unidades do Tribunal. (- À
Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.005/2008, do Deputado Weliton Prado, em que pleiteia sejam
solicitadas à Secretária de Educação providências com vistas à
liberação imediata de recursos para obras de reforma da Escola
Estadual Noraldino Lima, no Município do Prata, bem como à
definição do espaço para transferência dos alunos para o retorno das
atividades escolares. (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.006/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Secretário de Defesa Social informações sobre a
situação da população carcerária feminina no Estado, tendo em vista
a não-inclusão de Minas Gerais no Mutirão Nacional de Assistência
Jurídica de Mulheres em Situação de Prisão, lançado pela Secretaria
Especial de Política para as Mulheres. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 3.007/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Procurador-Geral de Justiça providências para
que seja nomeado um Promotor de Justiça para a Comarca de
Conceição do Rio Verde. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.008/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso ao Cel BM Jediael Alves
Costa em razão de sua brilhante atuação à frente do comando da
instituição em Montes Claros e pelos valorosos serviços prestados no
início das obras da sede dessa corporação.

Nº 3.009/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Secretário de Defesa Social providências com
vistas ao envio de viaturas e efetivos para reforçar as Polícias Civil e
Militar no Município de Conceição do Rio Verde, bem como à prisão
dos criminosos procurados pelo homicídio praticado contra José
Oscar Pereira Paiva.

Nº 3.010/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso ao Sr. Wagner Lúcio Teixeira
Leão, Promotor de Justiça, e ao Sr. Paulo Eduardo Andrade Reis, Juiz
de Direito Substituto da 2ª Auditoria Militar de 1ª Instância, pela
decisão de relaxar a prisão do Sd. BM Olésio Gonzaga da Silva, preso
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em flagrante pelo Comandante do 1º BBM, por desacato ao Cap. BM
Sérgio Murilo Jardim.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Getúlio Neiva, Arlen Santiago e outros, Délio Malheiros, Gilberto
Abramo e Vanderlei Jangrossi e outros e Sargento Rodrigues e
outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

do Trabalho e dos Deputados Mauri Torres (2), Dalmo Ribeiro Silva e
Délio Malheiros.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite.
O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, depois de alguns dias distante desta tribuna, embora
não distante deste Parlamento, aqui retorno já na condição de Prefeito
eleito de Montes Claros, pleito que disputei nas últimas eleições. E
volto exatamente para comentar, falar e agradecer a todos os que
participaram dessa campanha de forma direta ou indireta. Falo em
especial ao povo de Montes Claros, ao povo do Norte de Minas, mas
falo também para todo o Estado de Minas Gerais porque, pela
importância de Montes Claros como cidade-pólo, a quinta maior
cidade de Minas, as coisas que ali acontecem repercutem em todo o
Estado de Minas Gerais e no Brasil.

Nessa eleição em dois turnos, em que tivemos como candidata a
Vice-Prefeita a Sra. Cristina Pereira, esposa do Deputado Gil Pereira,
saímos do primeiro para o segundo turno com votação superior a 26
mil votos. No segundo turno, numa disputa difícil, equilibrada, em que
não se pode negar a força do adversário, principalmente pelo uso da
máquina pública municipal pelo atual Prefeito, acabamos logrando
êxito e obtendo a vitória com votação superior a 83 mil votos, com
9.300 votos de frente em relação ao concorrente. Portanto, uma
eleição maiúscula, afirmativa. Vencemos em quase todas as urnas da
zona rural, em grande parte das urnas da zona urbana, consolidando,
assim, um grupo político que, no segundo turno, contou com o apoio
do Deputado Gil Pereira, além do apoio também dos Deputados
Carlos Pimenta, Jairo Ataíde e da Deputada Ana Maria Resende.



281

Esse apoio, somado ao trabalho e ao apoio do primeiro turno,
levaram-nos à vitória no domingo, dia 26.

Queremos aproveitar a oportunidade para dizer que, passadas as
eleições, cumpre-nos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, descer do
palanque e passar a verificar a política de Montes Claros como um
grande desafio, uma administração pública municipal como marca a
ser quebrada, como grandes obstáculos a serem vencidos, diante
grandes desafios, realmente, que se antepõem à cidade a partir de
agora.

Eleito Prefeito com 53% dos votos dos montes-clarenses, tenho a
convicção de que passo a ser Prefeito de toda a cidade, de todos os
segmentos, inclusive dos que não votaram em mim, porque, segundo
a proposta que fizemos, não queremos uma Montes Claros para
alguns nem para muitos; queremos trabalhar por uma Montes Claros
para todos. Por esta razão ainda ontem estivemos em Brasília, onde
contatamos alguns Ministros do governo Lula - o Ministro Hélio Costa,
das Comunicações, e o Ministro Márcio Fortes, das Cidades. Fomos
buscar verbas, garantias de obras em Montes Claros, para o próximo
ano. Estivemos também com Deputados Federais votados em Montes
Claros e no Norte de Minas, especialmente com os Deputados José
Fernando Aparecido, Márcio Reinaldo, Fernando Diniz, Humberto
Souto e Saraiva Felipe. Contamos também com o apoio do Deputado
Jairo Ataíde, que retornará àquele Parlamento a partir do próximo ano,
a fim de que contemos com verbas orçamentárias para enfrentar o
conjunto de obras necessárias e inadiáveis para a nossa cidade.

Queremos também contar com todos os colegas Deputados desta
Casa, os quais, até agora, irmanaram-se conosco nessas lutas. Tive -
posso testemunhar isso -, a melhor amizade, o maior companheirismo
de todos os parlamentares desta Casa, os quais mantiveram conosco
um tratamento de solidariedade, de verdadeira amizade. Sou obrigado
a deixar esta Casa com um misto de expectativa diante do desafio
pela frente e de grande sentimento de perda pelos amigos que
deixaremos aqui, em especial a Bancada do Norte, composta pelos
Deputados Carlos Pimenta, Ruy Muniz, Gil Pereira, Arlen Santiago,
Ana Maria Resende, Elbe Brandão e Paulo Guedes. Esperamos
continuar recebendo o apoio desses Deputados que têm base política
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em Montes Claros e atuação no Norte de Minas. Embora tenha sido
Prefeito de Montes Claros duas vezes e esteja indo para o meu
terceiro mandato, são inúmeros os desafios e os problemas que se
avizinham. Precisamos contar com essa presença tão próxima, direta
e permanente desses parlamentares.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Queria agradecer-lhe o
aparte e aproveitar esse momento para cumprimentá-lo pela brilhante
vitória com a Vice-Prefeita, esposa do companheiro Gil Pereira, a
odontóloga Cristina, que certamente o ajudou muito nessa caminhada.
Com toda a equipe do PDT, tivemos a oportunidade de apoiá-la no
segundo turno. Além disso, queria deixar à sua disposição o nosso
trabalho como parlamentar. V. Exa. está fazendo uma peregrinação
importante, mostrando que o Deputado Luiz Tadeu Leite está
preparado para administrar a 5ª maior cidade de Minas Gerais.
Tivemos, com o Deputado Gil Pereira e com a Deputada Ana Maria
Resende, uma audiência para mostrar a importância do governo do
Estado em Montes Claros. Teremos uma audiência com o Governador
Aécio Neves para cumprimentá-lo e mostrar que Montes Claros tem,
em sua pessoa e na pessoa dos Deputados, uma base sólida para
governar.

É fundamental ir a Brasília, ter bom trânsito em Belo Horizonte -
aliás, você o tem -, porque administrar Montes Claros é um desafio. É
a 5ª maior cidade de Minas e a 16ª economia do Estado, portanto, um
desequilíbrio muito grande. Precisamos conseguir fazer com que esse
desequilíbrio não seja tão evidente. Precisamos de recursos para a
saúde, para atender ao desemprego, ao grande déficit habitacional, e
tenho certeza absoluta de que V. Exa. fará uma belíssima
administração. V. Exa. tem o apoio do povo de Montes Claros. Tanto
sua eleição quanto a da Cristina significam o adentramento do povo
de Montes Claros no comando da Prefeitura. Conte conosco. Vamos
ajudá-lo a fazer a bela administração para a qual V. Exa. está
preparado e de que Montes Claros precisa. Que Deus te ilumine, te
acompanhe, te dê muitas bênçãos e proteção! Conte com os seus
companheiros não só da Bancada do Norte, como também desta
Casa, que aprendeu a respeitá-lo. Muito obrigado.

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Obrigado, Deputado Carlos
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Pimenta. Quero ressaltar que o governo do Presidente Lula já tem
obras expressivas em andamento em Montes Claros. Destaco a usina
de biodiesel como uma das principais que está sendo concluída.
Precisamos continuar com esse apoio do Presidente Lula. Temos 10
Ministérios de partidos que integraram a nossa coligação. Estivemos
ontem, aliás, com dois dos Ministros e vamos buscar o apoio de
outros a fim de enfrentarmos os desafios e implementarmos as obras
necessárias a nossa cidade. Além disso, são destacadas hoje,
embora pouco divulgadas, a presença e a participação do Governador
Aécio Neves em obras estruturantes da nossa cidade. Merece
destaque a estação de tratamento de esgoto, que é uma das primeiras
estações de Minas Gerais. Ela irá despoluir o Rio Verde Grande,
tirando de lá o esgoto. É uma obra de futuro em respeito ao meio
ambiente.

Temos também a duplicação da Avenida Magalhães Pinto, que dá
acesso ao aeroporto da cidade. Trata-se de uma obra importantíssima
que está sendo construída com verba do governo do Estado.
Precisamos continuar tendo o apoio tanto do governo federal quanto
do governo do Estado para que essas obras tenham prosseguimento,
além de outras que iremos buscar.

O Deputado Carlos Pimenta disse muito bem, são três os desafios
mais importantes a serem enfrentados em Montes Claros: saúde,
emprego e segurança. O Prefeito eleito, bem como sua equipe,
teremos de enfrentar esses três vetores para melhorar a qualidade e o
padrão de saúde que hoje se pratica em Montes Claros para quem
depende da saúde pública. A cidade é hoje um excelente centro de
saúde para a região Norte de Minas. Quem tem plano de saúde, que
pode pagar uma saúde privada, não pode reclamar, mas para quem
depende da assistência médica, das unidades de saúde, do SUS, é
difícil, pois esse atendimento tem deixado a desejar, o que foi feito
não chegou como benefício para a população.

No que se refere a emprego, é necessário que as indústrias voltem
para Montes Claros. É necessário que seja uma cidade atraente para
oferecer empregos para os jovens e para pais de família
desempregados. Esse é um desafio importante.

A segurança é um outro ponto importante. Ainda hoje o Secretário
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de Defesa Social, Maurício Campos Júnior, está recebendo um título
muito justo ofertado pela Câmara Municipal, pelo seu trabalho
realizado em Montes Claros. Foi um grande trabalho no segmento de
segurança pública, mas percebemos que há ainda um clima de
insegurança na cidade. Portanto, esses três vetores terão de ser
prioridades do próximo governo. Só conseguiremos enfrentar isso com
o apoio desta Casa, dos Deputados da Bancada do Norte, do
Governador Aécio Neves, que já tem feito muito por Montes Claros e
esperamos que faça mais a partir do ano que vem, coroando a sua
obra de governo com o trabalho que com certeza fará em favor da
nossa cidade.

O Deputado Gil Pereira (em aparte)* - Parabenizo V. Exa., Deputado
Luiz Tadeu Leite. Tenho certeza de que Montes Claros fez uma bela
escolha. A partir de 1º de janeiro, V. Exa. estará governando Montes
Claros.

Ontem, em Brasília, pude sentir o carinho que Deputados e
Senadores têm por V. Exa., até o Presidente do Senado, Garibaldi
Alves, seu colega, que foi Prefeito de Natal quando V. Exa. o era em
Montes Claros. Ele disse que os Ministérios em Brasília estarão de
portas abertas para Montes Claros. Da mesma forma, Deputados de
todos os partidos vieram abraçar V. Exa., demonstrando o carinho que
V. Exa. tem na Câmara Federal e no Senado, bem como o apoio que
terá para governar Montes Claros.

Da mesma forma, quero dizer que o governo do Estado, por meio do
Governador Aécio Neves, do Vice-Governador Anastasia e de toda a
sua equipe, vai dar-lhe muita sustentação porque sabe que V. Exa. é
um excelente gestor, sério, correto e que já administrou a nossa
cidade por dez anos. V. Exa. mostrará a Minas Gerais e ao Brasil que
será, novamente, um dos melhores Prefeitos, não só daquela cidade,
mas do nosso Estado e do nosso país. Parabéns. Que Deus abençoe
V. Exa.

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Agradeço as palavras do Deputado
Gil Pereira, que foi companheiro de primeira hora nessa campanha.
Ele fez um trabalho magnífico, com sua esposa, Cristina Pereira,
eleita Vice-Prefeita, junto conosco. Realmente, a presença da mulher,
pela primeira vez em 151 anos de história de Montes Claros, para nos
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ajudar na administração de nossa cidade é um feito histórico. Essa
eleição foi muito bem recebida pelas mulheres e por todos de Montes
Claros como um grande fato político. Isso se deu graças à presença e
ao trabalho importante do Deputado Gil Pereira.

Pena, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que, no final do ano,
tenhamos de deixar esta Casa, mas por razão imperiosa e levados a
uma missão mais específica - não sei se mais importante -, mas muito
mais relevante, pelo menos para nós, de Montes Claros, que é o
resgate da dignidade do povo de nossa cidade, para que seus
cidadãos possam novamente ter vez e voz, se Deus quiser. Obrigado,
Sr. Presidente e Srs. Deputados.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.
O Deputado Getúlio Neiva - Pediria ao nobre Deputado Luiz Tadeu

Leite que não se afastasse da tribuna, porque meu pronunciamento
diz respeito exatamente à sua assunção ao cargo de Prefeito de
Montes Claros. Gostaria de dar aqui meu testemunho porque, juntos,
em 1983, assumimos as prefeituras de nossas cidades. Em 1990,
também juntos, fomos Deputados Federais. Ao longo do tempo,
sempre verificavam as suas enormes qualidades e, nessa campanha,
torci por sua eleição, como um irmão, como um companheiro que
sofre, tal como V. Exa., em razão das condições de uma região
empobrecida e enfraquecida, como a nossa, do Norte e do Nordeste
de Minas Gerais. A última grande cidade do Norte é Montes Claros,
em direção à Bahia e ao Distrito Federal. A última grande cidade de
Minas em direção ao Sul e ao Oeste da Bahia é a nossa Teófilo Otôni.
As condições das duas cidades são parecidas. Gostaria de confessar,
até mesmo aos Deputados Carlos Pimenta e Gil Pereira, que quando
me mudei de Minas Novas para Teófilo Otôni, na década de 50, ainda
tínhamos matas. Hoje não mais as temos. O Polígono das Secas, que
apenas tangenciava Minas Gerais, com o desmatamento, foi-se
ampliando, ampliando, ampliando, e hoje assistimos ao sofrimento dos
gestores públicos daquela região que tentam resolver o problema da
água, que é grave. Sei, Deputado Luiz Tadeu Leite, de seu talento, de
sua competência, de sua dedicação e de seu amor a Montes Claros,
mas, sobretudo, faço um elogio aberto à bancada do Norte: a união
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dos Deputados do Norte de Minas certamente dará a V. Exa. a
estrutura necessária para que Montes Claros dê um salto de
qualidade em favor da vida de seu povo. Dizia aqui, no início de 2007,
que a nossa região, de tão esquecida, de tão deixada, de tão afastada
dos interesses do governo, vivia apenas dos poetas, dos cancioneiros
populares e da mística do Jequitinhonha, do Mucuri e do Norte de
Minas. Falava-se muito, mas fazia-se pouco. Graças a Deus, no
governo Aécio Neves isso mudou. Para cada R$1,00 aplicado na área
social no restante do Estado, R$2,00 são destinados para essas duas
regiões mais enfraquecidas e empobrecidas de Minas. Nesta minha
homenagem a V. Exa., Deputado Luiz Tadeu Leite, gostaria de
ressaltar que, no princípio de 2007, eu dizia que nossa região estava
destinada a produzir apenas duas coisas: cascavel e micróbio.
Realmente, faltava tudo. No entanto, houve uma mudança nesse
clima, com a atuação do Governador Aécio Neves. Estimo que V. Exa.
tenha o suporte do governo do Estado, tão necessário para que as
indústrias se consolidem na região. Em algumas fases da nossa
história, os esqueletos das indústrias estavam em Montes Claros, mas
elas não funcionavam. Deputado Luiz Tadeu Leite, meu amigo,
companheiro e irmão, sentiremos sua falta no Plenário desta Casa.
Todavia, sei que a bancada do Norte, à qual me integrei no ano
passado, não vai desampará-lo. Quero continuar fazendo parte dessa
bancada neste ano e nos próximos, a fim de dar-lhe o suporte de que
necessita. À guisa de brincadeira, nesta semana devo encaminhar à
Prefeitura, para que V. Exa. o receba no dia 1º, um saco de sal
grosso, para que tempere os “pepinos” que vai encontrar. Que Deus
lhe conceda muita sorte e felicidade.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte)* - Deputado Getúlio
Neiva, nosso tempo de convívio já ultrapassa um decênio. Basta
lembrar que militamos desde 1983, quando V. Exa., ainda jovem, foi
eleito Prefeito de Teófilo Otôni, e eu também, ainda muito jovem,
Prefeito de Montes Claros. Naquela época fizemos administrações
marcantes porque estávamos vivendo uma época propícia. Creio que
agora o momento é ainda mais propício, tendo em vista a abertura
promovida pelos governos federal e estadual e o apoio às nossas
cidades. É um momento muito bom para que um Prefeito realize uma
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obra à altura da expectativa do povo. Agradeço à Bancada do PMDB,
da qual V. Exa. faz parte, bem como aos companheiros de partido em
nível nacional, em especial ao Presidente Michel Temer, que
participou de nossa campanha política em Montes Claros, ajudou-nos
concretamente. Agradeço ainda ao Presidente Estadual do PMDB,
Deputado Fernando Diniz, que sempre esteve presente, participando
também da nossa campanha. Enfim, agradeço a todos os que
participaram. Agradeço a V. Exa. a torcida e o apoio. Levarei em meu
peito uma grande saudade dos momentos agradáveis que vivemos,
pois aqui convivemos como irmãos, companheiros. Graças a Deus
convivo muito bem com todos os Deputados desta Casa. Aliás, é isso
o que levamos da vida: as amizades eternas e verdadeiras; e quero
levar, especialmente, a que tenho e quero manter com V. Exa.
Obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Agradeço-lhe, Deputado Luiz Tadeu
Leite. Que Deus ilumine V. Exa. a fim de que possa garantir um
destino muito melhor para Montes Claros. Que Deus ilumine também
os outros companheiros da bancada do Norte. Sr. Presidente,
concluindo meu pronunciamento, solicito aos companheiros
Deputados e Deputadas que fiquem atentos, pois na próxima terça-
feira teremos em Plenário, para votação em 1º turno, a lei do ICMS
Solidário. Com a redistribuição do ICMS, 734 Municípios serão
beneficiados. Conseguimos passá-la, em última instância, na
Comissão de Fiscalização Financeira. É importante pedir aos
Deputados que, na terça-feira, aprovemos essa matéria em 1º turno a
fim de encaminhá-la rapidamente para votação em 2º turno, pois o
tempo é curto. Teremos de fazer isso até o final do ano e, como
sabemos, a pauta está sobrestada em razão de alguns vetos.

Aproveito para dar uma notícia aos Oficiais de Justiça: há uma
natural tendência de votação contrária aos vetos opostos à legislação
que construímos ao longo de seis anos. Todavia, temos de dizer aos
companheiros que trabalham na Justiça, ou seja, aos operadores da
Justiça, que temos de ter quórum qualificado a fim de que a votação
ocorra sem problemas. Com exceção do art. 67, sobre o qual ainda
não conseguimos consenso, os demais artigos já estão acertados. Os
vetos, certamente, serão derrubados por esta Casa; isso se dará não
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só como uma demonstração de carinho dos Deputados de Minas
Gerais, mas também como um reconhecimento da importância da
categoria. Quero dizer, alto e bom som, que me orgulho de, em 2007,
ter dito em meu último pronunciamento que não paralisaria minhas
atividades enquanto não fosse aprovada a Lei de Reorganização
Judiciária de Minas Gerais. Graças a Deus, os companheiros
Deputados entenderam essa necessidade. Houve uma completa
reformulação, e vai haver uma ampliação da Justiça. Estamos muito
felizes com isso, pois se trata de um projeto que ficou em tramitação
nesta Casa durante seis anos. É mais que justo viabilizar
remuneração digna para aqueles que operam a Justiça em nosso
Estado.

Meus caros colegas, gostaria de comunicar também que
requeremos o decurso de prazo do projeto de lei que trata do
pagamento das dívidas do Estado com o Ipsemg. Deveremos ter
condições de colocá-lo na pauta também na próxima semana. Trata-
se de um projeto muito importante, porque dele depende o pagamento
de R$711.000.000,00 de precatórios do Ipsemg dos pobres velhinhos
que há 10, 15 ou 20 anos aguardam as suas indenizações. O projeto
deve ter entrado na pauta de hoje; se não entrou, conferiremos a
leitura do requerimento. Teremos então a oportunidade de dar à
Justiça, na última conciliação deste ano, que me parece acontecerá
no dia 17 de dezembro, a possibilidade da quitação dos precatórios
dos velhinhos. No ano passado, aprovamos uma prioridade para o
pagamento na ordem seqüencial das pessoas com mais de 60 anos
de idade.

Sr. Presidente, volto a apelar para que a Presidência desta Casa
faça extraordinariamente um apelo, por telegrama ou por telefone,
para que todos os Deputados estejam aqui para votarmos os vetos.
Precisamos concluir essa votação, para dar andamento aos muitos
assuntos que estão em tramitação na Casa, nesta reta final. Não
podemos encerrar o ano sem dar a Minas Gerais a resposta que esta
Casa precisa dar.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Serei bem breve. Quero
cumprimentá-lo e testemunhar as suas palavras por meio das ações
que são desenvolvidas neste Plenário, ao longo dos últimos meses,
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em relação à discussão do projeto, às coisas acertadas aqui e aos
vetos que vieram do Palácio. Acredito que a Casa já tem uma
consciência bastante formada a respeito das nossas
responsabilidades sobre essa matéria. Ontem quase conseguimos o
quórum para votar os vetos. Acho que, em poucos dias, esses vetos
estarão votados. Quanto à votação sob o regime secreto, sou
absolutamente contrário a esse tipo votação, que deveria ser clara.
Não poderia existir votação secreta. Os gestos e as responsabilidades
dos Deputados devem ser assumidos. Há gente que tem compulsão
por votação secreta. Quando se fala em votação secreta, só Deus
sabe o que vem. Continuaremos com nossa tese de derrubar, de vez,
o voto secreto. A democracia pressupõe transparência absoluta. Vou
lutar para que, na semana que vem, possamos colocar um ponto final
nessa questão, não só pelo trabalho ou pela presença de vocês mas
também por tantas pessoas espalhadas por todo o Estado. De minha
Montes Claros, recebo “e-mails” quase diariamente. A minha posição
é muito tranqüila.

Deputado Getúlio, quero chamar a atenção porque, após a votação
dessa matéria, um projeto meu deverá entrar em votação. Ele trata de
dar condição aos Oficiais de Justiça de adquirirem o seu veículo de
uma forma barata. O automóvel, para o Oficial de Justiça, é, acima de
tudo, um instrumento de trabalho. Ora, os taxistas e outras categorias
já têm isenção. No entanto, o Oficial de Justiça tem comprado o seu
veículo no preço normal. Pelo meu projeto, o Estado dará também
isenção de impostos para que o Oficial de Justiça possa ter o seu
instrumento de trabalho. Espero que, com essa onda favorável, o
nosso projeto prospere. Lutaremos para colocar o projeto em votação
o mais rápido possível. Temos de fazer justiça a uma classe que
trabalha tanto pelo nosso Estado. O meu pai é Juiz de Direito. Convivi
com os Oficiais de Justiça a vida toda. Posso testemunhar o valor e a
importância da categoria para a Justiça e para o povo de Minas
Gerais. Parabéns. E parabéns a vocês.

O Deputado Getúlio Neiva - Agradeço o aparte do nobre colega
Deputado Carlos Pimenta. Peço ao Presidente mais alguns minutos,
para duas considerações. Primeiro, quero esclarecerem aquele
equívoco que aconteceu aqui, ontem, quando o Deputado Antônio
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Júlio se posicionava contrariamente à votação, naquele instante, dos
vetos, porque sabia - conhecemos também um pouco a Casa, mas ele
a conhece mais, pois foi seu Presidente - que não tínhamos quórum
qualificado. Houve uma pequena manifestação do público, que o
irritou. Realmente aqui, às vezes, a preocupação é muito grande.
Quero dizer que o PMDB não saiu desta Casa por nem uma dessas
seis semanas em que não houve votação. Sua Bancada estava aqui
completa. Não falhamos. Estávamos aqui. Já tínhamos posição fixada,
formalizada pela derrubada dos vetos.

O Governador está apenas atendendo a um pedido do ex-
Presidente do Tribunal de Justiça. Que fique bem claro a toda Minas
Gerais que a posição do Governador é respeitar o Poder Judiciário e
acatar o pedido do Presidente do Tribunal. Não é sua decisão opor
esses vetos ao projeto de lei que construímos ao longo de tantos
anos, com tanta dificuldade.

Justificadas essas duas facetas, Sr. Presidente, agradeço
penhoradamente a todos. Digo a vocês que agora cabe uma ação do
sindicato da categoria para contatar os Deputados. Vamos chegar
aqui na terça-feira para tentar derrubar os vetos e sobretudo abrir a
pauta para assuntos muito importantes que ainda temos a tratar. Um
abraço a todos, especialmente ao meu grande Líder, Deputado Carlos
Mosconi.

* - 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, primeiramente
cumprimento os funcionários da Justiça, os Oficiais que aqui se
encontram. Espero que em breve tenhamos uma solução justa para o
problema. É claro que a Casa precisa votar o projeto e o fará. Não
tenho dúvida de que haverá uma solução na próxima semana, de
acordo com a reivindicação de vocês, que consideramos
extremamente justa e correta. Isso nos dá o alento de que a solução
será encontrada definitivamente na próxima semana.

Sr. Presidente, gostaria de comunicar que ontem participei de uma
audiência importante na Secretaria de Assistência à Saúde do
Ministério da Saúde, em Brasília, para tratar da questão dos
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transplantes em Minas Gerais. Estava acompanhado do Presidente do
MG Transplantes, Dr. Charles Simão, e do Deputado Federal Geraldo
Thadeu. Conversamos com a Dra. Cleusa Rodrigues da Silveira
Bernardo e com o Dr. Beltrame. O problema dos transplantes atinge
milhares de pacientes no nosso Estado. A situação é extremamente
precária hoje. O transplante é um procedimento universalmente
reconhecido, aceito, factível e que vem sendo realizado há muito
tempo em várias cidades do nosso Estado. São diversas as equipes e
hospitais credenciados. Essa área sofre algumas crises em
determinados momentos, como agora. Ainda que o MG Transplantes
tenha uma estrutura razoável, uma equipe de primeira categoria que
desenvolve um trabalho excelente, a política praticada deixa muito a
desejar. As coisas não acontecem, não andam, vemos algumas
equipes deixando de realizar transplantes, assim como alguns
hospitais. São várias as situações no Estado. No início deste ano, um
cirurgião importante de Belo Horizonte, um transplantador emérito,
resolveu ir embora do Brasil porque não há condições para trabalhar
aqui. E foi para os Estados Unidos. Lá o procedimento é feito a todo
momento, diferentemente do que ocorre aqui. No Hospital
Universitário Alzira Velano, de Alfenas, considerado um dos melhores
de Minas e do Brasil, que tem uma equipe qualificada e toda a infra-
estrutura, de repente não é mais possível fazer o procedimento.
Pararam de fazer transplante. Isso acontece em Pouso Alegre, cidade
que o Deputado Dalmo Ribeiro Silva conhece tão bem, ele que é de
Ouro Fino e trabalha muito naquela região, onde o hospital tem
condições e equipe preparada e qualificada para fazer transplante,
mas eles não querem mais fazer transplante. A situação é
delicadíssima, precária e difícil, e o sistema de saúde não contribui em
nenhum aspecto para facilitar essa situação. No fim, o transplante
acaba sendo um procedimento extremamente trabalhoso, complexo e
difícil sob todos os aspectos, gerando nas equipes o medo de se
verem envolvidas com o Ministério Público. A situação é mesmo
delicada, e é justamente por isso que o Ministério Público tem de agir
e estar ciente. As equipes credenciadas para o transplante precisam
de estrutura para poder viver dentro dessa realidade. Elas não podem
ficar à mercê de situações absolutamente precárias, com seus nomes
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envolvidos, muitas vezes injustamente, em situações duvidosas, que
trazem um risco e um receio muito grande a esses equipes. Vejo com
muita preocupação essa situação. Tenho relação com profissionais
jovens, recém-saídos de residências e faculdades, profissionais muito
preparados e altamente qualificados para fazer o transplante, porque
gastaram anos de sua vida, cinco anos de residência médica, para
exercer bem a profissão, mas, ainda assim, eles não querem
envolver-se com transplante. Fico penalizado, Deputado João Leite,
porque existem milhares de pessoas que precisam de transplante de
rim, de fígado, de córnea, de coração, de pulmão, de tudo, e nós não
andamos, não caminhamos nessa área como deveríamos. Louvo
muito o Dr. Charles Simão, que é o Presidente do MG Transplantes, e
a Secretaria de Saúde, que realmente querem ou fazem um esforço
muito grande para fazer esse tipo de trabalho, apesar de a resposta
não ser a melhor, ou seja, continua sendo muito precária. Vejo essa
dificuldade. Nós que vivemos nessa área assistimos a milhares de
pacientes fazendo hemodiálise, sem chance de fazer um transplante
de rim, ou de fígado, ou de coração. É uma situação gravíssima, muito
difícil, e o problema poderia ter solução. Realmente, na medicina
existem situações que são mesmo muito difíceis, mas, no caso do
transplante, já é a solução que cura o paciente e que oferece a ele
uma condição de vida muito melhor e muito mais digna. O paciente
transplantado tem chance de voltar ao seu convívio familiar e social, e
até ao seu ambiente de trabalho, enquanto que, se não consegue
realizar o transplante, ele fica absolutamente limitado sob todos os
aspectos, com tremendo custo pessoal e psicológico e com custo
financeiro igualmente grande não só para ele, mas para sua família e
para o sistema de saúde. Essa situação, meu caro Deputado João
Leite, merece uma avaliação mais profunda do sistema de saúde.
Então, que o sistema de saúde ouça o Judiciário e se sente com o
Ministério Público para encontrar uma saída em favor do País e da
população que necessita desse procedimento. Gostaria de chamar a
atenção da Casa para essa reunião em Brasília, que, de certa
maneira, foi produtiva, mas, por outro lado, também nos mostrou uma
certa ineficiência e passividade do Ministério da Saúde, ao não entrar
firme nessa questão. Com prazer, concedo aparte a V. Exa.
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O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Carlos
Mosconi. Acompanho o seu pronunciamento com emoção de ver que,
além de Deputado, V. Exa. é um médico que tem amor pelo povo de
Minas Gerais que está nas filas aguardando por um transplante.
Conheço vários casos e pessoas que experimentaram o transplante e
que tiveram sobrevida com muita qualidade. Eu, especialmente,
acompanhei o caso desse médico de Belo Horizonte que voltou para
os Estados Unidos após ter sido acusado aqui. É lamentável que,
nesses casos, percebemos a precipitação de pessoas que, como eu,
entendem pouco, mas se intrometem em questões muito técnicas.
Acompanhei a prisão do médico responsável pelos transplantes no
Rio de Janeiro, e a acusação era de que ele tinha furado a fila. Será
que furou mesmo? Será que, se ele não agisse imediatamente,
escolhendo essa pessoa, ela viveria mais tempo? Devemos ter muito
cuidado com isso, e V. Exa. faz esse alerta. Os médicos devem ser
ouvidos e, em algum momento, devemos confiar neles. Essa caça às
bruxas, aos médicos, fez com que Minas Gerais e o Brasil perdesse,
talvez, um dos melhores especialistas em transplantes, que voltou
para os Estados Unidos porque não conseguiu mais exercer sua
especialidade em nosso Estado, alguém que fez tanto pelas pessoas.

Acompanho seu discurso emocionado. Parabéns por esse alerta que
faz a toda a Minas Gerais.

O Deputado Carlos Mosconi* - Agradeço muito o aparte de V. Exa.,
que vai ao fundo da questão. Como agir diante do receio que as
pessoas têm? Hoje existe a judicialização da medicina, mas esta não
pode servir apenas para punir o médico. Deveriam ser estabelecidos
critérios razoáveis e fortes ou haver o acompanhamento do processo
antes da escolha. Dizer apenas que alguém furou a fila não é
suficiente. Depois que o médico é preso, descobre-se que não furou
fila nenhuma. Esse médico do Rio, por exemplo, já foi inocentado por
unanimidade pelo Conselho Regional de Medicina, mas e o nome
dele, e a sua honra e dignidade profissional? Para onde foram? Posso
citar o caso de um outro médico, da minha cidade, que foi embora
para Manaus por ter sido alvo de uma denúncia que não se
comprovou. Ele foi inocentado, por unanimidade, por todos os
tribunais onde foi julgado, mas não pôde mais exercer a profissão na
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sua cidade, apesar de estar plenamente preparado.
Exponho essa situação porque devemos debruçar-nos sobre ela

com muito cuidado, pois isso traz o prejuízo da vida. Então, se não
encontrarmos a solução adequada para uma questão tão grave como
essa, ela causará a perda da vida de milhares de pessoas.

Após falar de uma situação triste, falarei de algo alegre. Hoje é o
aniversário de Poços de Caldas, que faz 136 anos. Não estou lá para
a comemoração em razão dos nossos trabalhos, mas quero enviar
meu abraço à população de Poços de Caldas e manifestar minha
satisfação, meu orgulho e minha alegria por viver lá. Sou de
Andradas, mas vivo em Poços de Caldas desde 1975, há 33 anos. Lá,
eu fiz a minha vida profissional, familiar, social e política, portanto
devo demais àquela cidade. Todos que a conhecem sabem que ela é
privilegiada sob muitos aspectos: tem o 1º IDH de Minas Gerais e o
22º do Brasil; sua infra-estrutura é poderosa, não existe nenhuma
casa sem luz elétrica, água encanada ou esgoto; fica no alto do
planalto e tem um clima superprivilegiado; suas águas quentes e
sulfurosas estão entre as melhores do mundo, não só do Brasil,
atingindo 47° na fonte, com alto teor de enxofre e poderes curativos
dos mais variados e comprovados.

Portanto, cumprimento a população de Poços de Caldas e o Prefeito
Sebastião Navarro, que está terminando seu mandato após uma das
melhores administrações, na opinião de todos. Sua administração está
marcando uma época na cidade, com qualidades inúmeras e obras
importantes para a infra-estrutura e para o bem-estar do povo.

Ele fez obras importantes na área da educação, como escolas e
creches. Fez ainda obras na área da saúde, que sempre é uma área
difícil e complicada. Mas a cidade tem, sem dúvida alguma, uma infra-
estrutura invejável, se a compararmos com outras cidades do nosso
país.

Cumprimento ainda o Vice-Prefeito Paulinho Courominas, que fez
também um ótimo trabalho. Ele ajudou muito o Prefeito Sebastião
Navarro. Agora, é eleito Prefeito com a Vice-Prefeita Gláucia Boaretto.

Quero manifestar minha satisfação e meu orgulho por viver nessa
cidade. Já me sinto da cidade, depois de tantos anos ali convivendo
com aquele povo trabalhador, correto, ordeiro. Tivemos na eleição
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uma demonstração de maturidade cívica do povo, uma campanha
limpa e correta. Realmente, o processo eleitoral foi destituído de
problemas. A cidade está de parabéns. Espero que continue na sua
saga de desenvolvimento, beneficiando a toda a sua população e
àqueles que a procuram para viver. Muito obrigado.

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

cumprimento de forma especial o público presente, os Oficiais de
Justiça, o sindicato dos servidores da Justiça, que estão paralisados
há mais de 15 dias. Cumprimento ainda os servidores públicos que
ocupam as galerias no intuito de ver derrubados os vetos à proposta
de lei orgânica do Judiciário. A derrubada desses vetos é importante.
Esperamos contar com a compreensão de todas as bancadas, de
todos os partidos. É importante que os Deputados se façam presentes
em Plenário para que possamos garantir a derrubada dos vetos. Isso
será de fundamental importância para os Oficiais de Justiça do nosso
Estado.

Venho hoje comentar dois fatos. Um é extremamente positivo, mas o
outro me deixa um tanto quanto preocupado. O positivo e alvissareiro
deixa, sem dúvida nenhuma, o mundo esperançoso e sem medo.
Estou falando da eleição do democrata Barak Obama para presidir a
maior nação do mundo, os Estados Unidos da América.

Essas eleições nos Estados Unidos têm pontos que a diferenciam.
Rememoramos aqui a época em que os Estados Unidos passaram
por um das maiores crises econômicas, a crise de 1929. Vimos, como
conseqüência disso, o fortalecimento do nazifascismo no mundo. Hoje
a maior potência econômica do mundo vive uma outra crise, talvez de
dimensões maiores do que a de 1929, mas o povo tem uma resposta
num campo diferenciado. A resposta que o povo dos Estados Unidos
aponta nas urnas é a mudança, o fortalecimento dos valores
humanitários maiores.

A eleição de Barak Obama reforça o sentimento popular de que o
mundo clama por mudanças, pela reformulação do sistema capitalista
que vigora hoje, especialmente sob o comando de George W. Bush. A
sua vitória traz alguns elementos que podem, sem dúvida alguma,



296

representar o caminho dessas mudanças. Ele é o primeiro Presidente
afro-americano a ocupar a chefia máxima dos Estados Unidos da
América, mas o caráter ético, o fato de Obama ser um afro-americano
por si só não é o mais importante. A Sra. Condoleezza Rice,
Secretária de Estado americana, é também uma afro-americana, e
nem por isso defende os valores humanitários por meio dos quais a
população africana, os afros do mundo todo e do mundo especial se
coadunam. Condoleezza Rice esteve sempre à frente, junto a George
W. Bush, na agressão ao mundo. Então, não é, por si só, o fato de
Barak Obama ser um negro a novidade das eleições, mas o
sentimento que ele carrega em si, manifestado pela população dos
Estados Unidos, que demonstrou, através da participação no voto, ao
ir às urnas, que o mundo clama pela paz, pelo fim das intervenções
promovidas pela maior potência imperialista do mundo, pelo maior
exército, que tem invadido o Iraque, o Afeganistão.

O mundo clama pela autodeterminação dos povos, pelo respeito à
independência dos povos e à soberania dos países. Também clama
por um maior diálogo com a América Latina, com a América do Sul,
uma maior integração do continente sul-americano com o norte-
americano. O mundo clama pelo fim do nefasto bloqueio promovido
pelos Estados Unidos ao pequeno país logo abaixo, Cuba. O fim
desse bloqueio se impõe como uma questão inadiável. Para o
Presidente eleito dos Estados Unidos ser coerente com o sentimento
de mudança que o povo estadunidense demonstrou nas urnas, ele
tem que imediatamente pôr fim ao bloqueio ao país vizinho, Cuba,
aproximar as relações diplomáticas com a Venezuela, com a Bolívia,
os países sul-americanos e rever a política de subsídio aos produtos
agrícolas que hoje os Estados Unidos promovem para desmantelar e
impedir o desenvolvimento igualitário das economias dos países.

Esse é o sentimento que está refletido na eleição de Barak Obama,
que só se tornará realidade se o eleito, após sua posse, tiver uma
postura radicalmente contrária ao que vem sendo praticado nos
últimos anos pelos Presidentes dos Estados Unidos. Uma postura de
respeito ao mundo, aos povos, aos valores fundamentais da
democracia. Esperamos e temos convicção de que Barak Obama tem
todas as condições para fazer essa grande jornada. Torcemos por
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isso, porque torcemos pela confraternização dos povos e pelo povo
estadunidense. Não somos a favor da máquina de guerra dos Estados
Unidos, mas a favor do povo dos Estados Unidos da América.

Esse fato nos deixa muito alegres e esperançosos com relação aos
destinos da humanidade para os próximos quatro anos. Esperamos
que isso se torne realidade na prática do novo Presidente eleito da
América do Norte.

Sr. Presidente, há outro fato que me chama a atenção e me deixa
um pouco preocupado. Ontem o nosso Governador visitou o
Congresso Nacional por uma causa que considero nobre: foi defender
um aumento das verbas do Orçamento para compensar os Estados
brasileiros pelas perdas decorrentes da Lei Kandir, ou seja, tentar
incluir no Orçamento de 2009 verbas suficientes para a compensação
financeira aos Estados. Sem dúvida, Minas Gerais precisa defender
essa compensação, porque é um dos Estados mais prejudicados com
essa famigerada Lei Kandir.

Nesse aspecto, a visita do Governador é muito bem-vinda. Mas o
que me deixou um tanto preocupado é que, na visita de trabalho, o
ilustre Governador não perdeu a oportunidade de fazer suas
assertivas políticas e, entre delas, os comentários que fez sobre o
governo do Presidente Lula me deixaram um tanto preocupado.

O Governador de Minas chegou a afirmar, entre outras coisas, que
“a vitória do PSDB em 2010 é vital para o Brasil porque seria perverso
para o País mais quatro ou oito anos disso que está aí. Eles, o PT e
os aliados, fizeram uma base de proteção social que virou um
instrumento social”.

Logo adiante, o Governador afirma que o governo do Presidente
Lula é extremamente perdulário. Segundo ele, o governo do PSDB
gastará menos com a estrutura do Estado e mais com as pessoas.
“Não vamos gastar com a companheirada”. Mais uma vez, o
Governador do Estado reedita esse raciocínio de que o governo do
Presidente Lula gasta mal. Ora, fico imaginando como as camadas
mais excluídas, os setores mais pobres da nossa população eram
tratados. Foi graças às políticas públicas de inclusão social do
Presidente Lula; às políticas públicas de resgate das famílias
brasileiras para uma esfera mínima de cidadania; às políticas públicas
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do Bolsa Família; às políticas públicas do investimento na agricultura
familiar; às políticas públicas de valorização dos projetos de moradia
popular; e às políticas públicas de urbanização de vilas e favelas que
se resgatou a cidadania do povo brasileiro. Será que isso é gastar
mal? Será que isso é ser um governo perdulário?

Fico pensando: o Brasil avançou tanto nesses últimos seis anos,
será que ele vai-se dar o direito de retroceder justamente agora que o
mundo caminha para copiar o que ele tem de bom? O Barak Obama,
na sua campanha, espelhou-se muito no modelo de gestão do
governo Lula, que valoriza os mais pobres. E o Governador vem falar
que o governo Lula é perdulário, gasta mal. Ora, qual é o conceito? O
que queremos pôr no lugar? Qual o modelo que o PSDB quer
implementar? Será simplesmente o modelo das parcerias público-
privadas? Vamos colocar na esfera do Brasil o modelo da parceria
público-privada? Eles mesmos dizem que o Brasil também sofrerá
com a crise econômica. Dizem que as empresas privadas não terão
capacidade de investimento, então como funcionarão as parcerias
público-privadas? Causa grande repercussão na vida do povo,
quando, por exemplo, tratamos os dois modelos.

Uma questão concreta é o metrô de Belo Horizonte. Ele vai sair do
papel por meio de uma parceria público-privada ou por meio de um
investimento prioritário do poder público, para assim sair realmente o
metrô de que Belo Horizonte tanto precisa, para sair a linha dois,
Barreiro-Calafate? Digo até que Barreiro-Calafate é insuficiente,
porque metrô pressupõe a interligação dos Municípios da região
metropolitana. Seria necessário falar, aliás, na ligação de Ibirité ao
Calafate, e não do Barreiro ao Calafate. Seria necessário garantirmos,
no Orçamento da União, sem dúvida nenhuma, as verbas para
implementar o metrô, assim como nos Orçamentos do Estado e dos
Municípios que têm a ver com a linha do metrô, para que o poder
público possa fazer obras importantes, e não transferir isso para uma
parceria público-privada, porque essa não é a solução para o
momento.

Talvez o gastar menos que o Governador Aécio Neves pretende
seja tirar o Estado e deixar que a população se vire com a boa
vontade do setor privado. Sr. Presidente, essa declaração do
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Governador do Estado no mínimo alerta o povo brasileiro para o fato
de que não podemos retroceder. Não podemos permitir que o Brasil,
que tanto avançou nas áreas sociais nos últimos seis anos, possa
agora querer adotar de volta o modelo privatista, neoliberal do tão
infeliz período de Fernando Henrique Cardoso. O Brasil conseguiu
avançar em muita coisa graças à concepção de Estado que o
Presidente Lula implementou. E o Brasil precisa aprofundar ainda
mais as suas políticas públicas de inclusão social. Para isso
precisamos, sem dúvida nenhuma, fortalecer o poder de investimento
do Estado, do poder público, reforçando o crescimento da economia e
a capacidade de investimento, garantindo nos Orçamentos do Estado,
dos Municípios e da União a capacidade de investir e de gerar
emprego e renda para o nosso povo.

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

Deputados, quero, nesta oportunidade, fazer, ainda que de maneira
parcial, um balanço dos debates que a Assembléia tem realizado,
neste último período, em relação aos projetos prioritários do governo
do Estado, incluídos os do PPAG no período de 2008 a 2011. Esta
Casa, num esforço coletivo de todos os parlamentares, está
realizando um processo de audiências públicas coordenado pelas
Comissões de Participação Popular e de Fiscalização Financeira, com
o objetivo de recolher, da sociedade civil, propostas, sugestões,
idéias, críticas e avaliações dos projetos implementados pelo Estado
em 2008, em número de 57. Trata-se de um conjunto de 57 projetos
estruturadores, vinculados a 13 áreas de resultados, num conjunto de
1.600 ações, para os quais está previsto um valor aproximado de
R$4.200.000.000,00 em 2008.

Já contamos com um dado muito positivo: a participação da
população, neste ano de 2008, já é recorde em relação aos anos de
2003 a 2007. Ao final, serão mais de 1.200 lideranças de todo o
Estado, lideranças sociais, populares e sindicais, que estão, de
maneira muito efetiva, participando dos debates e apresentando suas
propostas, nesta sexta-feira, às 14 horas, aqui, no Plenário da
Assembléia Legislativa.
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Gostaria, ainda de maneira preliminar, de trazer aqui um pouco do
sentimento das pessoas ligadas a esses movimentos e mencionar
algumas opiniões. Quanto ao processo, elogios a esta Casa, à
parceria estabelecida com a Seplag, com os movimentos sociais, em
nenhuma Assembléia existe um processo dessa natureza, um
processo que discute o conjunto das políticas públicas em curso no
Estado. Quanto ao conteúdo da proposta de revisão que o Estado
encaminhou a esta Casa, destacaria pontos positivos e alguns pontos
em relação aos quais manifestarei aqui algum nível de preocupação e
de discordância, colocando-os no campo dos desafios. Primeiro, há de
reconhecer que, para 2009, existe uma ampliação de recursos
previstos para o conjunto dos projetos estruturadores. Os projetos
estruturadores chegarão ao montante de R$4.967.000.000. Isso é
importante e positivo, reflete o bom momento que o País está
passando com o governo Lula, com a retomada do crescimento
econômico, mesmo no período de uma grande crise internacional. O
Brasil está resistindo e mantendo níveis de crescimento compatíveis
com o que o povo brasileiro espera e precisa. Isso gera um
aquecimento da economia, um aumento de ICMS, um aumento das
receitas estaduais. Minas Gerais é um Estado privilegiado, cresce
mais do que a média nacional. Portanto, as receitas vêm crescendo, e
o Estado terá uma receita para o ano que vem de aproximadamente
R$39.000.000.000,00. E, nesse avanço de recursos, eu destacaria
alguns projetos importantes. No Norte de Minas, no Jequitinhonha e
no Mucuri, desde as audiências de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, a
população dessa região cobra do governo do Estado uma política
permanente de convívio com a seca e de inclusão produtiva, de
alternativas que amenizem o drama das pessoas que vivem
principalmente nos Municípios mais atingidos pela seca e geralmente
as pessoas mais pobres. Este ano o governo está encaminhando um
projeto estruturador novo, de convívio com a seca e inclusão
produtiva, no valor de R$26.000.000,00. Acho até importante que,
durante o processo de debate do PPAG, o governo do Estado
estabeleça exatamente onde essas ações serão implementadas, pelo
menos em quais regiões. Isso não ficou claro, gerou muita dúvida.
Principalmente as regiões do Jequitinhonha e do Mucuri estão
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cobrando algum nível de detalhamento dessas ações, aliás venho
aqui cobrar do governo para que até a data de votação do PPAG
saibamos exatamente onde essas ações, pelo menos
microrregionalmente, serão realizadas. Outra grande demanda que
poderá ser atendida é uma ação de ampliação das reformas das
escolas rurais. Para o ano que vem, teremos a reforma de 462
escolas rurais. É muito importante fortalecer o ensino rural. Temos
que acabar com essa centralização e nucleação, trazendo as crianças
de distritos distantes, fazendo as crianças andarem mais, em
condições precárias, gasto elevado com transporte escolar,
significando muitas vezes um estímulo à evasão escolar, à dificuldade
de aprendizagem e ao trabalho infantil rural. Portanto, apoiamos essa
iniciativa de se dar uma retomada ao ensino infantil rural. Teremos
também um aumento de metas na aceleração da aprendizagem no
Norte, no Jequitinhonha e no Mucuri, na redução de distorção de
idade e de série e outras iniciativas, como a ampliação do Projeto
Travessia de 5 para 33 Municípios, e do Poupança Jovem, de 3 mil
para 21 mil alunos. Queria externar algumas preocupações. Primeiro,
o nível médio de execução orçamentária ainda está muito baixo. A
apuração que fizemos até 30 de setembro mostra que os projetos
estruturadores estão com uma média de execução de 43%. Por se
tratar de projetos prioritários, essa média é baixa. Para se ter uma
idéia, Deputado Carlin Moura, 35 dos 57 projetos estão com a média
abaixo de 50% de execução orçamentária. As únicas áreas com
execução orçamentária maior são aquelas em que os recursos são
vinculados, quais sejam as de educação, saúde e divulgação
governamental. No caso da divulgação, aliás, houve uma execução
acima do crédito inicialmente previsto. Gostaríamos, então, que nos
demais projetos estruturadores houvesse também essa aproximação
na execução orçamentária do que seria uma média ideal. Sabemos
que há explicações para isso, seja de gestão, seja de recursos
transferidos, seja de licitações ou mesmo pelo fato de, num ano
atípico, por ser eleitoral, haver um prazo de 90 dias, dependendo da
interpretação jurídica, até um prazo maior para novas iniciativas. Faço
esse levantamento para que, até o final do ano, aceleremos a
execução orçamentária. Como belo-horizontino e morador da Capital,
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destaco um aspecto importante. Algumas obras fundamentais para
nossa cidade, muito discutidas durante o período eleitoral, até pelo
Governador do Estado, não estão previstas no PPAG. Destacaria aqui
a ligação da trincheira da Avenida Afonso Pena à Avenida Antônio
Carlos por baixo da rodoviária e também a obra de duplicação da
Antônio Carlos. Conversei recentemente aqui na Assembléia com o
Prefeito eleito Márcio Lacerda, pusemos à disposição a Comissão de
Participação Popular para, se necessário, entrarmos com emendas na
revisão do PPAG a fim de que as questões discutidas durante a
campanha sejam transformadas em ações no ano de 2009, com o
nosso apoio, por serem intervenções importantes. No caso do Centro
Administrativo e da trincheira que lhe dá acesso, há um aporte
importante no valor de R$700.000.000,00, bem como para melhorias
na pista da Alameda Ezequiel Dias até o antigo Cardiominas, dando
continuidade ao Boulevard Arrudas. Justiça seja feita, essas duas
obras estão no PPAG. Já a duplicação da Antônio Carlos e a
trincheira, não. Mesmo que não seja com o volume de recursos alto,
pois dependem obviamente, de projetos executivos, mas que sejam
colocadas como ações novas, para não termos nenhum impedimento
de natureza legal. O Deputado Sebastião Helvécio sabe que qualquer
ação nova, para ser executada, depende de previsão no PPAG e na
lei orçamentária anual, que serão votados este ano na Assembléia.

Uma outra preocupação que externei aos representantes do governo
é que muitas ações incluídas em 2008, resultantes de emendas
populares, estão agora com propostas de exclusão. Cito algumas,
como o acompanhamento social nas escolas, estruturação do Sisvan,
reforma de cantinas escolares, capacitação de professores na área de
educação infantil. Há, ainda, emendas populares que tiveram redução
de recursos, como implantação do centro de referência alimentar,
recursos destinados a apoio aos Conselhos Tutelares. A emenda
popular fortalece a legitimidade e a credibilidade desse processo de
participação. Se essas emendas tiverem uma execução orçamentária
baixa ou não forem executadas ou, ainda, se ano a ano forem
buscadas alternativas de exclusão dessas mesmas ações, o processo
de participação fica enfraquecido. Então, temos discutido isso nessas
audiências públicas, e praticamente todos os movimentos vinculados
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a essas áreas têm apresentado propostas de reinserção dessas
emendas. Assim, acho importante que elas sejam reinseridas no
PPAG. É necessário haver mais objetividade nos critérios. O
Deputado Sebastião Helvécio é uma grande batalhador dessa causa.
É preciso haver critérios objetivos para a destinação de políticas
públicas, principalmente as que serão ampliadas. Por exemplo, temos
o Projeto Travessia, em que se propõe ampliar de 5 para 33
Municípios. Quais serão os Municípios? Quais critérios serão
adotados para essa ampliação? Haverá ampliação do Poupança
Jovem? Quais serão os critérios e os Municípios contemplados? No
programa Convívio com a Seca haverá destinação de
R$26.000.000,00, mas para quais cidades, para quais microrregiões e
com que critérios? Temos de fortalecer critérios republicanos e de
necessidade, não de conveniência política, na destinação dos
recursos públicos. Por isso, reitero, alguns projetos têm essa
especificação, como o Proacesso, o número de ampliação de escola
rural tem metas; outros, como Travessia e Poupança Jovem, já não
têm. Esse é outro debate que faremos.

Por fim, nesses 21 segundos que me restam, gostaria de dizer
também que, nesse processo de debate orçamentário, é
absolutamente legítimo que os parlamentares desta Casa, que
representam regiões e Municípios, contem com a ampliação de
recursos orçamentários para apresentação de emendas destinadas
aos Municípios onde atuam, às regiões onde atuam, principalmente as
mais pobres, que dependem de reforço de caixa. A Assembléia ajudou
o Estado de Minas a recuperar a sua credibilidade e a sanar as suas
finanças. Por isso nada mais justo os Deputados terem os recursos
necessários para atendimento de demandas legítimas, apresentadas
pelos Municípios, que os Deputados desta Casa tão bem
representam. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

1ª Fase
Abertura de Inscrições

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

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 3.008 a 3.010/2008, da Comissão de Segurança
Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

apresentada nesta reunião pela Comissão do Trabalho - aprovação,
na 18ª Reunião Ordinária, em 5/11/2008, dos Projetos de Lei nºs
2.335/2008, do Deputado Agostinho Patrús Filho, 2.760/2008, do
Deputado Délio Malheiros, 2.762/2008, do Deputado Eros Biondini,
2.764/2008, do Deputado João Leite, 2.767/2008, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, e 2.770/2008, do Deputado Alberto Pinto Coelho, e do
Requerimento nº 2.949/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
(Ciente. Publique-se.).

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

do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno,
requerimento do Deputado Getúlio Neiva, solicitando que o Projeto de
Lei Complementar nº 35/2007 seja encaminhado à comissão seguinte
a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Administração
Pública perdeu o prazo para emitir seu parecer; e, nos termos do
inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Arlen Santiago e outros, solicitando a convocação de
reunião especial para homenagear a Emater-MG pelos 60 anos de
sua criação, Délio Malheiros, Gilberto Abramo, Vanderlei Jangrossi e
outros, solicitando a convocação de reunião especial para
homenagear o jornal “Hoje em Dia” pelos 20 anos de sua edição, e
Sargento Rodrigues e outros, solicitando a convocação de reunião
especial para comemorar os 10 anos do Programa Educacional de
Resistência às Drogas - Proerd.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Almir
Paraca, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
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Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, público que nos acompanha nas galerias e pela TV
Assembléia, inicialmente, gostaríamos de fazer menção aos
servidores públicos, serventuários da Justiça, que, durante os últimos
dias - na verdade, há praticamente um mês, vêm acompanhando as
reuniões da Casa na expectativa de um desfecho favorável em
relação à derrubada dos vetos aos artigos que os afetam diretamente
e dizem respeito ao funcionamento da Justiça no Estado.

Conforme já foi dito, estamos passando por um processo de
obstrução provocado pela Bancada do PMDB. Acreditamos
sinceramente que na próxima semana conseguiremos equacionar os
pontos que têm provocado essa conduta da Bancada do PMDB.
Assim, poderemos tratar objetivamente daqueles assuntos, que são
relevantes não só para a categoria dos serventuários da Justiça, mas
também para todos os servidores públicos mineiros e, do nosso ponto
de vista, para o povo de Minas Gerais. Portanto, acreditamos que, na
próxima semana, a pauta poderá fluir. Para tanto, é preciso
discutirmos e votarmos os vetos que estão impedindo o avanço da
pauta.

Sr. Presidente, mais uma vez quero manifestar-me a respeito do
Circo de Todo Mundo. Para quem não sabe, lembro que o Circo de
Todo Mundo é uma ONG que, há 18 anos, trabalha em Belo
Horizonte, com crianças e adolescentes em situação de risco. Essa
organização desenvolve uma atividade cujo reconhecimento vai além
das fronteiras de Minas Gerais e tem parcerias com diversas outras
organizações, até internacionais, em função da maestria com que
realiza seu trabalho.

Vou ler o manifesto do Circo de Todo Mundo: “O Circo de Todo
Mundo perde sua lona e seu chão. Os funcionários, crianças,
adolescentes e jovens da comunidade do Circo de Todo Mundo
compartilham com a sociedade sua indignação e tristeza pela
interrupção dos seus trabalhos, referência na defesa dos direitos das
crianças e adolescentes. As negociações sobre a desapropriação do
espaço vinham acontecendo no intuito de não penalizar nenhuma das
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partes envolvidas. Porém, no dia 27 de outubro, à noite, a Sedese e
policiais militares desapropriaram a sede da instituição de forma
brutal. Pedimos o apoio da sociedade para que possamos levantar
nossa lona, direcionar nossas crianças, jovens e famílias para um
novo espaço de sonhos e realização de seus projetos de vida. Enviem
ao governo do Estado de Minas Gerais o seu apoio a esta causa.
Criança e adolescente é prioridade absoluta - art. 227 da Constituição
Federativa do Brasil e art. 4º do Estatuto da Criança e do
Adolescente”.

Quem quiser entrar em contato com a organização Circo de Todo
Mundo poderá fazê-lo pelo telefone (31) 3481-3645 ou pelo “e-mail”
circodetodomundo@gmail.com. Na próxima terça-feira, dia 11, haverá
uma passeata, que sairá da Câmara Municipal rumo ao Palácio da
Liberdade, passando pela Avenida Afonso Pena. A ONG Circo de
Todo Mundo convida a população em geral e as demais organizações
que trabalham em Belo Horizonte com crianças e adolescentes para
participarem do movimento. Será uma manifestação pacífica, bonita,
cultural, cujo objetivo é levar ao conhecimento de toda a comunidade
o trabalho de excelência desenvolvido pelo Circo de Todo Mundo,
bem como a necessidade de se recuperar o seu trabalho.

É preciso levantar recursos para fazer a terraplenagem, erguer a
lona no novo espaço, cedido no mesmo ambiente da antiga Febem,
onde o Circo vinha funcionando, bem como para reformar a rede
elétrica e o telhado do galpão. Acompanharemos essa passeata para
manifestar nossa solidariedade e confirmar o nosso compromisso com
o terceiro setor, com essas ações que nascem da organização da
sociedade e ocupam os vazios da sociedade em âmbito estadual,
federal ou municipal. Portanto, preservar o espaço de trabalho e
garantir a execução das atividades previstas nos estatutos das
organizações não governamentais, principalmente daquelas que já
provaram que fazem um trabalho de excelência, é nosso dever.
Acreditamos que a contribuição do terceiro setor é fundamental para
fazer avançar a qualidade de vida da população, principalmente ao
colaborar na formulação de políticas públicas e induzir ações do poder
público nas áreas onde este não mantém uma presença efetiva.

Sr. Presidente, gostaria de abordar também um fato que foi, nesta
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semana, e continua sendo objeto de muita análise e investigação,
tendo despertado a atenção do mundo inteiro. Estou falando da
eleição do Presidente norte-americano. Lembramos aqui o Senador
Cristovam Buarque, quando disse, salvo engano, que a eleição dos
Estados Unidos é tão importante para o mundo que os cidadãos do
mundo inteiro deveriam votar nas eleições norte-americanas, e não,
apenas o povo norte-americano, tamanho é o poder e a influência do
Presidente dos Estados Unidos, tamanho é o impacto das decisões
tomadas no âmbito da Presidência desse país. Tanto é que estamos
agora atravessando uma crise financeira em nossa economia. Ela
nasceu nos Estados Unidos e se irradia pelo mundo inteiro, chegando
ao Brasil e a Minas Gerais. Ainda ontem o Governador do Estado
declarou exatamente que a crise chega - e forte -, abalando a
economia do nosso Estado.

A eleição de Barack Obama despertou um sentimento muito
positivo, não só no povo americano, mas também na América Latina e
no mundo inteiro. O próprio Presidente Lula, rompendo um pouco com
as orientações da diplomacia, manifestou, ainda durante a campanha,
a sua preferência pelo candidato democrata. O Presidente do Brasil,
logo após o resultado das eleições, manifestou-se novamente,
repetindo um bordão que ficou famoso no Brasil: “A esperança venceu
o medo”. Nos Estados Unidos, a esperança também venceu o medo.

Esperamos firmemente que, de fato, as ações, as medidas adotadas
a partir do ano que vem pelo novo Presidente dos Estados Unidos
possam apontar para a esperança. Sabemos que muitas
preocupações rondam a humanidade neste momento. Se nos
pautarmos pela mídia, a grande preocupação do momento, que tem
sido abordada à exaustão, é a crise financeira e a crise econômica,
que, a partir dos Estados Unidos, alcançam todas as economias do
planeta. Mas, se fizermos uma investigação mais atenta e profunda,
há uma outra crise muito preocupante e que não tem ganhado relevo,
não tem sido valorizada e compreendida pela mídia como a crise
financeira, mas não deixa de ser mais preocupante. Trata-se da crise
ambiental. Sabemos que, para contorná-la, se estamos corretos ao
compartilhar com muitos pesquisadores, analistas e cientistas do
mundo inteiro a idéia de que essa crise ambiental, que também assola
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a humanidade, é fruto da intervenção humana no planeta, é fruto do
modelo de organização da sociedade, construído ao longo da
travessia da humanidade...Portanto, a responsabilidade de promover
os ajustes é da própria humanidade. Ficamos muito preocupados
porque sabemos que, de fato, para alterar essa relação que agride o
ser humano e o meio ambiente em todos os países e hemisférios do
nosso planeta, é fundamental que parta um reposicionamento da
nação americana. Se não for profundamente alterado o “american way
of life”, o modo de vida americano, que tem como marca o
consumismo e o desperdício, não haverá mudanças substanciais,
porque o consumo de energia e matéria-prima de todo o mundo está
concentrado, em termos percentuais e absolutos, nos Estados Unidos.
Mudar, pois, essa cultura, essa relação é algo extremamente delicado.
Talvez esse processo demande uma mudança de gerações, tamanho
o impacto e a força cultural desse estilo de vida. Sabemos que essa
preocupação passa pela cabeça do novo Presidente dos Estados
Unidos. De fato, a discussão da mudança da matriz energética
também é uma preocupação que tem absoluta sintonia com essas
questões ambientais, como o fim da era do petróleo, a pesquisa de
novas fontes, a relação da produção de biocombustíveis e o impacto
com a produção de alimentos. As pesquisas precisam ser
aprofundadas para viabilizar formas alternativas de energia.
Associadas a tudo isso estão algumas notícias veiculadas pela
imprensa nos últimos dias que dizem respeito à exterminação de
muitas e muitas espécies no Brasil e no mundo. A desolação e a
agressão ambiental profunda continuam levando à extinção inúmeras
espécies. Esperamos que a outra questão associada à eleição do
Presidente dos Estados Unidos, o racismo, seja também tratada com
muita precisão, a partir da evidência da eleição de um negro para
esse cargo. O racismo continua sendo um problema sério em muitas
nações. Em várias conferências das Nações Unidas ocorridas nos
últimos anos houve afirmações de que o racismo e o preconceito
crescem em todo o mundo - infelizmente, continuam sendo um
problema social profundo e sério aqui no Brasil. Com a vitória do
primeiro Presidente negro dos Estados Unidos, gostaríamos de fazer
esse paralelo e reafirmar que aqui no Brasil, apesar de toda a
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dedicação, de todo o esforço do governo Lula, que criou uma
secretaria com “status” de Ministério para cuidar do tema e tem
promovido ações afirmativas para garantir o espaço da comunidade
negra, ainda há muito o que fazer. Portanto, são questões que
consideramos importantes e que acreditamos que, a partir desse
contexto, vamos poder trabalhar com um alento novo, em busca de
soluções, a fim de promovermos dignidade de vida, justiça social,
democracia e cidadania plenas para o povo brasileiro.

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. e Srs.
Deputados, pessoas que nos acompanham na Casa do povo mineiro
e que nos acompanham pela TV Assembléia. Inicialmente, nesta tarde
farei um breve balanço dos trabalhos da nossa Casa na semana.
Antes, porém, não posso deixar de cumprimentar os servidores que
aqui têm estado e manifestado, junto ao nosso gabinete, a sua
preocupação com a importância de revermos uma decisão em que se
vetaram alguns artigos da reestruturação do Judiciário mineiro. Ali
procurávamos, entre outras coisas, demonstrar a preocupação e a
valorização com os servidores do Judiciário, em especial com os
Oficiais de Justiça. Aliás, já manifestei, de maneira clara, o nosso
entendimento acerca da importância que deve ser dada a todos os
servidores do Judiciário e, sem dúvida e de modo especial, aos
Oficiais de Justiça. Portanto, estamos solidários e esperamos uma
solução que atenda a essa justa reivindicação. Acima de tudo,
esperamos que haja uma votação, superados os entraves de
obstrução, que é um instrumento democrático, mas que, em dado
momento, começa a trazer prejuízo generalizado para o Parlamento e
para o povo mineiro. Contamos com o esforço de todos os colegas, e
nós, do PSDB, estamos firmes para votarmos o mais rápido possível
não apenas os vetos, na expectativa de atendermos a essas justas
reivindicações dos servidores. Também não nos podemos esquecer
dos outros projetos que estão na pauta, entre eles um de minha
autoria que trata da questão do produtor rural, do produtor de leite e
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do aproveitamento do crédito de ICMS do produtor de leite, que
precisa ser mais bem esclarecido. A nossa proposta irá atender
melhor esses produtores de leite e à indústria de laticínio. Também
nesta semana, Sr. Presidente, estivemos participando e ainda
estamos participando dos debates sobre o PPAG e as suas devidas e
necessárias revisões, para adequar o Orçamento do Estado à
realidade do nosso dia-a-dia e às demandas da sociedade. Mais uma
vez, estou-me empenhando para fortalecer as universidades do
Estado de Minas Gerais: a Uemg e a Unimontes, e também fortalecer
o Pro-Uemg, para atender o aluno carente que não tem condição de
pagar a faculdade, para que ele tenha o apoio do governo do Estado,
nas unidades associadas à Uemg. Da mesma forma, estamo-nos
empenhando em uma emenda que atenda às regiões dos lagos, das
grandes bacias hidrográficas mineiras, em especial as lâminas d’água.
Minas Gerais é considerada a caixa d’água do País, já que existem
aqui importantes lâminas d’água, ou seja, represas e barragens, como
a de Furnas, a de Três Marias e outras que, embora um pouco
menores, são também importantes. Para isso é preciso que haja uma
política pública de preservação com desenvolvimento sustentável,
preservação que ajude a conservar o meio ambiente, com uma
agricultura feita corretamente e que, ao mesmo tempo, possa conviver
com o desenvolvimento do turismo. Assim sendo, os investimentos
são fundamentais, por exemplo, no entorno dos lagos, para evitar a
sua poluição. As cidades que estão às margens dos lagos não serão
atração turística se tiverem um lago poluído, que também não é um
ambiente apropriado ao desenvolvimento da pesca. É por isso que
estamos tratando de inserir no PPAG uma janela que, obviamente,
depois será posta no Orçamento. Também me preocupa muito o
desenvolvimento das atividades agropecuárias. Sou produtor rural, fui
Presidente do Sindicato Rural, e estamos procurando assegurar
parcerias com os sindicatos, as cooperativas, as associações de
pequenos produtores, para que haja políticas públicas para apoiar o
desenvolvimento da agricultura familiar, apoiar alternativas, gerar
renda para o homem do campo, que está ficando, a cada dia, mais
empobrecido. Houve um passado muito distante em que quem vivia
das atividades rurais e tinha um pedaço de terra era considerado
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privilegiado. Hoje são verdadeiros sofredores que custam a manter a
família com o que conseguem tirar da terra, seja produzindo leite, seja
na atividade agrícola ou pecuária. São necessárias políticas públicas
para essa área.

Nesse sentido, gostaria de fazer uma reflexão mais profunda a
respeito do momento que estamos vivendo no País e no mundo
inteiro. Essa crise já preocupa e entra de maneira assustadora na vida
das pessoas, promovendo o desemprego. Hoje o “Diário do Comércio”
anunciou que siderúrgicas vão reduzir produção em Minas Gerais. Já
temos muitos altos-fornos em Divinópolis, em Sete Lagoas e em
várias cidades, além da Usiminas e da Arcelor Mittal, diminuindo
produção e deixando gente desempregada. As famílias estão
entrando em desespero. Portanto, não se trata mais de uma crise no
Japão, na América do Norte, na Europa, nas Bolsas de Valores, mas
na vida do cidadão, que começa a ficar apavorado com a
possibilidade de perder o seu emprego e não ter como sustentar sua
família.

Faço esse observação para que reflitamos a respeito da análise que
tem sido feita do cenário político brasileiro. Vejo com freqüência, até
em razão da boa avaliação popular do Presidente Lula, uma tendência
a pintar um mar de rosas, dizendo que o governo Lula fez isso e
aquilo e que tudo está uma maravilha. É preciso destacar que essa é
a primeira crise no mundo capitalista em seis anos de governo Lula. O
governo Fernando Henrique e os que o antecederam tiveram que
enfrentar várias crises mundiais, como a crise do México, que pegou o
governo FHC no meio do segundo mandato e afetou as economias do
mundo inteiro e o Brasil obviamente. Agora, pela primeira vez, o
governo Lula se depara com uma crise. Talvez, pela primeira vez,
possamos analisar, de maneira um pouco mais isenta, o
comportamento e a forma de governar do PT e parar com essas
bravatas de dizer que tudo é uma maravilha, fruto do governo Lula. A
falta de autocrítica ou da capacidade de compartilhar resultados
desses que ficam todo o tempo a dizer bravatas impede-os de
considerar que o governo Lula, que saiu dizendo que tinha uma
herança maldita, herdou a estabilidade política, que tem sido o
sustentáculo desse governo desde o início. O País foi entregue ao
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Presidente com uma moeda estabilizada, com mecanismos de
políticas externa e interna na macroeconomia que não permitiam mais
o ciclo vicioso da inflação; e com uma Lei de Responsabilidade Fiscal
feita pelo governo anterior, estabelecendo que governos municipais,
estaduais e federal não poderiam mais ficar ao bel-prazer do
governante, gastando mais do que tinham e deixando dívidas
impagáveis. A turma do PT votou contra e condenou a Lei de
Responsabilidade Fiscal, mas ela tem sido o sustentáculo do equilíbrio
de ações administrativas e principalmente financeiras dos tempos
atuais no Brasil. No passado recente, o sujeito que estivesse na
Prefeitura, terminando o mandato, se quisesse contrataria um mundo
de gente, começaria uma obra sem dinheiro em caixa, endividaria a
Prefeitura e passaria um verdadeiro abacaxi para o sucessor. Não
havia regra para controlar o gasto público. Veio a Lei de
Responsabilidade Fiscal, editada pelo Presidente Fernando Henrique,
para estabelecer que é crime, com risco de ir para a cadeia, o
governante, de forma irresponsável, fazer qualquer endividamento
sem ter o dinheiro em caixa e a previsão orçamentária.

Em alguns casos, até mesmo havendo a previsão orçamentária, a
partir de abril ficam impedidas determinas obras que não poderão ser
concluídas. Tudo isso ajudou a organizar o Brasil, e veio o País
caminhando sem crise. Agora surge a primeira crise. O que vejo é um
governo que continua no palanque, cheio de bravatas. Tomarei como
exemplo o produtor de leite. No Brasil, Deputado José Henrique,
produz-se leite suficiente para todos os brasileiros e ainda sobra para
a exportação. No entanto, o produtor de leite está se deparando com
uma situação assustadora: as multinacionais e as grandes empresas
que operam no mercado se organizaram e baixaram o preço do leite -
R$0,90. Hoje, em alguns lugares, chegou a menos de R$0,50, menos
do que custa uma garrafinha de 500ml de água. Então o produtor se
vê numa situação desesperada. Essas grandes empresas, para
pressionar o mercado, importam leite em pó. O nosso governo não faz
nada, não toma uma atitude para defender o povo brasileiro. Começa-
se uma crise internacional, e, de imediato, todos os países do mundo
tomam medidas para se proteger. Nos Estados Unidos, está
acontecendo isso. Estamos aqui festejando o espírito democrático dos
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americanos, a eleição do Obama, mas todos estão apreensivos, pois
os democratas têm, como tradição, o protecionismo da economia.
Hoje os americanos praticam tarifas altíssimas para o álcool da cana-
de-açúcar, quando é exportado para os Estados Unidos. Sabem por
quê? Para permitir que o produtor agrícola americano continue
fazendo álcool de milho, que fica muito mais caro. Mas, para que esse
produtor continue sobrevivendo e tendo remuneração justa, o governo
americano o protege e não deixa o álcool da cana-de-açúcar do Brasil
entrar nos Estados Unidos pelo nosso preço. Quando chega aos
Estados Unidos, é taxado em 100%. Eles dobram o preço do nosso
álcool, e o americano continua vivendo bem, vendendo o seu álcool
de milho. Aqui produzimos o leite e, quando ele começa a ter um
precinho, as multinacionais importam leite, e o nosso governo não
toma conhecimento.

Agora vem a crise do setor siderúrgico. Depois que todos estiverem
desempregados, o nosso Presidente talvez aceite que a crise chegou
aqui, pois, até agora, ele diz que não chegou. Estamos tendo
problemas um atrás do outro. A corrupção foi muito combatida
enquanto não chegaram ao poder. Simplesmente foi varrida para
debaixo do tapete o assunto. O que existe de escândalo dá nojo -
mensalão, sanguessuga, emendas “rachadinhas” do orçamento
federal -, mas não se faz absolutamente nada. Não há nenhuma
punição. Ninguém vai para a cadeia. Desconversa-se. A relação com
os Estados e com os Municípios fica na mesma. Nos jornais de ontem,
li que somente 25% de emendas foram repassadas para o Estado. O
resto fica somente na intenção, no proselitismo, no discurso dos que
estão sempre a dizer que o governo Lula está salvando este país.
Salvando como? Em primeiro lugar, o País já vinha num processo de
crescimento, e a economia mundial vivendo, nos últimos anos, pleno
processo de crescimento. A Argentina cresceu cerca de 10% ao ano.
Os países da África cresceram mais do que o Brasil. Agora, vamos
enfrentar a primeira crise mundial, que poderá afetar um pouco o
governo Lula. Os problemas já estão aparecendo com o desemprego.
Vou citar outro exemplo que afeta a vida de todos nós. A agricultura
brasileira, uma das que mais cresceram nos últimos anos, não
somente no governo Lula, vinha crescendo nos governos Collor,
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Itamar e Fernando Henrique.
Deste ano para o ano que vem, já está previsto, e foi publicado hoje,

que a agricultura deve encolher no Brasil. A previsão do governo
federal é de que a safra de grãos no Brasil deve diminuir. Por que ela
diminuirá? Por causa do clima? Não, a previsão climática não mudou.
As nossas terras pioraram? Não. Os nossos produtores diminuíram
em número? Não. Sabem por quê? Porque o produtor brasileiro não
terá dinheiro para adubo, para usar a tecnologia que já conhece e
domina, porque, do ano passado para este, o preço do adubo subiu
mais de 100%. Num primeiro momento, as empresas de adubo, as
multinacionais, diziam que o preço do petróleo estava subindo, então
o preço do adubo tinha de subir. O preço do petróleo agora reduziu
mais de 100%. O barril de petróleo, que esteve a US$130,00, está a
menos de US$60,00, Deputado José Henrique, e o preço do adubo
não baixou nem um centavo. O preço da gasolina baixou? Subiu. O
governo finge que não é com ele e não toma nenhuma atitude. Ou o
produtor pára de plantar ou planta usando menos adubo, colhendo
menos, e vai ficando cada dia mais pobre. E as grandes
multinacionais vão ficando cada dia mais ricas.

É preciso desmistificar essa balela de que temos um governo que é
uma maravilha, que resolve tudo, que fez tudo por todos. Aproveitou a
situação positiva que herdou de uma economia estabilizada, de uma
legislação que se modernizou e, infelizmente, aproveitou a crise para
nomear 80 mil companheiros, a companheirada, criando mais cargos
de livre nomeação, sem concurso. Isso é crime contra o interesse do
País. Agora vem uma crise, e é um deus-nos-acuda. Pobres dos
operários dessas siderúrgicas que estão fechando, que são manchete
hoje; ficarão desempregados. Não há cargo de companheiro para
eles, Deputado Rêmolo Aloise.

É preciso desmistificar essa história de que o Brasil viveu bem
durante esse período porque tem um governo maravilhoso. Ele tem
seus acertos, que nunca neguei, e não estou aqui negando o meu
respeito ao governo e ao governante, o Presidente Lula, mas é
preciso desmistificar, porque quem está governando não pode ficar o
tempo todo no palanque fazendo bravata. E não podemos ficar o
tempo todo aplaudindo, ignorando os problemas que estão afetando o
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povo brasileiro, cujo poder de solução está nas mãos do Presidente,
num regime extremamente centralizado como o nosso, em que todas
as decisões em relação à importação, à política tributária, ao controle
das grandes “commodities”, de preço de adubo e de petróleo, estão
nas mãos do governo federal, no mínimo do Congresso, que não
votou nenhuma reforma significativa durante esses seis anos, que não
melhorou a legislação do País, com o governo tendo maioria folgada
no Congresso. E ele não tomou a atitude de melhorar em nada a
legislação do País.

Fica, portanto, esse desabafo, para que paremos com esse
proselitismo de que vivemos com um governo maravilhoso, talvez
porque, às vezes, seja constrangedor criticar um governo cujo
Presidente tem uma popularidade alta. Mas ele não pára de fazer
propaganda de si mesmo, de fazer bravata, não desce do palanque. O
povo brasileiro é extremamente generoso e terá realmente o
sentimento de que estamos sendo governado por um salvador da
Pátria. Mas os problemas estão batendo à porta. Espero que ele
realmente os enfrente, em nome do povo brasileiro que o colocou lá.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - 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
amanhã, dia 7, às 14 horas, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 6/11/2008, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Sr. Eli Alves

da Silva, ocorrido em 2/11/2008, em João Monlevade. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento da Sra. Rita
Maria Villas Boas, ocorrido 5/11/2008, em Belo Horizonte. (- Ciente.
Oficie-se.)
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Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Carlos Alberto Vieira, ocorrido em 24/10/2008, em Frutal. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Délio Malheiros, comunicando a criação da Frente JK
pela Instalação da Faculdade de Medicina no Câmpus da
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em
Diamantina. (- Ciente. Publique-se.)

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a comunidade de Extrema pelo 107º

aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
2.889/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Oncomed por ter sido a primeira clínica no
Estado a receber acreditação plena da Organização Nacional de
Acreditação - ONA (Requerimento nº 2.904/2008, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de pesar pelo falecimento do Sr. Cirilo Olímpio de Rezende, Prefeito
Municipal de Augusto de Lima (Requerimento nº 2.905/2008, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Oliveira pelo 147º
aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
2.911/2008, do Deputado Domingos Sávio);

de congratulações com a Escola Estadual Monsenhor Pinheiro por
seu 100º aniversário de fundação (Requerimento nº 2.914/2008, do
Deputado Dinis Pinheiro);

de congratulações com a comunidade de Januária pelo 148º
aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
2.917/2008, do Deputado Ruy Muniz);

de congratulações com a comunidade de Presidente Olegário pelo
70º aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
2.926/2008, do Deputado Hely Tarqüínio);

de congratulações com a comunidade de Varjão de Minas pelo 13º
aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
2.927/2008, do Deputado Hely Tarqüínio);
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de congratulações com a comunidade de João Pinheiro pelo 135º
aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
2.928/2008, do Deputado Hely Tarqüínio);

de congratulações com a comunidade de Serra do Salitre pelo 55º
aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
2.929/2008, do Deputado Hely Tarqüínio);

de pesar pelo falecimento do Sr. José Jésus de Souza, ex-
Presidente da Câmara Municipal de Itabira (Requerimento nº
2.935/2008, do Deputado Ronaldo Magalhães);

de congratulações com o Ministério da Fazenda pelo transcurso de
seu bicentenário (Requerimento nº 2.940/2008, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de pesar pelo falecimento do Sr. Alfredo José de Campos Melo, ex-
Senador (Requerimento nº 2.941/2008, do Deputado Gustavo
Valadares);

de congratulações com a comunidade de Pouso Alegre pelo 160º
aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
2.943/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Comarca de Passa-Tempo por seu 60º
aniversário (Requerimento nº 2.945/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de aplauso ao Sgt. PM Alisson Eustáquio Gonçalves pela realização
da dissertação "Geografia dos furtos de veículos em BH", aprovada no
Programa de Pós-Graduação em Geografia e Tratamento da
Informação Espacial da PUC Minas (Requerimento nº 2.968/2008, da
Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/11/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discursos dos
Deputados Gilberto Abramo, Lafayette de Andrada, Sávio Souza Cruz,
José Henrique e Adalclever Lopes; aprovação - Questão de ordem -
2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase: Questões de ordem - Suspensão e
reabertura da reunião - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes -
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Doutor Rinaldo - Durval
Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - 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 - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -
Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
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Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
1ª Parte

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

da ata da reunião anterior.
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir,

o Deputado Gilberto Abramo.
O Deputado Gilberto Abramo - Presidente, hoje à tarde, quando da

aprovação da ata, o Deputado Sávio Souza Cruz fez algumas
abordagens por não concordar com o que foi lido e dito, ou seja,
quanto ao resumo da própria ata. No entanto, a ata teve sua
aprovação. Faço uma questão de ordem para saber como podemos
aprovar uma ata se não existe unanimidade na aprovação. Como
podemos aprovar uma ata se há Deputados que não concordam com
o que foi lido pelo Secretário? Essa é a nossa questão de ordem. Se
for necessário mudança no Regimento, que o mesmo mude. A partir
do momento em que a ata é lida e colocada para aprovação, é
necessário existir a aprovação pelo Plenário. Automaticamente, a ata
deveria ser submetida à votação, o que não está acontecendo. Por
isso faço esta questão de ordem. Quem sabe teremos de solicitar à
Mesa uma revisão na aprovação da ata.

O Sr. Presidente - Deputado Gilberto Abramo, o art. 24 do
Regimento Interno determina o seguinte: “Abertos os trabalhos, o 2º-
Secretário fará a leitura da ata da reunião anterior, que o Presidente
considerará aprovada, independentemente de votação”.

O Deputado Lafayette de Andrada - Serei breve, só farei um
encaminhamento. A ata lida no início das reuniões na verdade é um
extrato da ata. As notas taquigráficas estão arquivadas. As notas
taquigráficas da reunião existem e podem ser consultadas. O que é
lido é apenas um extrato da ata, por isso ela não é submetida à
votação. Qualquer Deputado pode ver as notas taquigráficas e
requerer retificação.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, primeiramente
quero registrar nossa satisfação pela informação dada pelo Deputado
Lafayette de Andrada, já que ninguém sabia que o que é lido é o
extrato da ata. Ninguém sabia disso, por isso ficamos muito satisfeitos
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com a informação. Sr. Presidente, há uma questão a ser discutida em
relação à confecção das atas nesta Casa. Por exemplo, na leitura
brilhantemente feita pelo nosso decano da Comissão de Meio
Ambiente, Deputado Fábio Avelar, foi dito que houve uma discussão
da ata pelo Deputado Sávio Souza Cruz. Gostaria, Presidente, se
possível, que se fizesse constar na ata o teor da discussão, porque foi
mencionada a existência de um vídeo cujo teor solicitei fosse
explicitado ao Plenário, para que pudéssemos, ou não, fazer a
aprovação. No entanto, o então Presidente, 2º-Vice-Presidente da
Casa, nosso companheiro de bancada, Deputado José Henrique,
tomado de arroubos de autoritarismo, não permitiu que fôssemos
informados do teor do vídeo a que a ata fazia menção. Há outra
questão que precisamos discutir em relação ao mecanismo das atas,
porque, na seqüência, apresentei uma questão de ordem da maior
gravidade, Sr. Presidente. Este Deputado recorreu ao Plenário,
instância última de decisão política da Casa, sobre uma decisão, que
julgava inconveniente, da Presidência exercida pelo Deputado José
Henrique. Então, no exercício de minhas atribuições, recorri ao
Plenário, a fim de que soberanamente se manifestasse sobre a
decisão do Presidente José Henrique, concordando com ela,
endossando-a ou não. Todavia, isso novamente não constou na ata
lida agora, à noite, pelo Deputado Fábio Avelar. Diante disso, gostaria
que V. Exa. determinasse que se constasse em ata o teor da questão
de ordem que apresentei, visto tratar-se de assunto da maior
gravidade, já que busca resgatar a atribuição indelegável do Plenário.
Como sabemos, o Plenário é a instância de recurso das decisões de
quem preside os trabalhos. Então, se o Presidente - seja V. Exa., seja
o Deputado José Henrique, seja o Deputado Alberto Pinto Coelho -
toma uma decisão e qualquer parlamentar se sente inconformado com
ela, só caberá recurso ao Plenário; não há outra instância. Esse
recurso foi utilizado tempestivamente por este Deputado, mas não
mereceu a acolhida da Presidência do Deputado José Henrique, que,
conforme afirmei hoje à tarde, não estava em uma de suas tardes
mais inspiradas no exercício da Presidência. Então, solicito a V. Exa.
que faça constar na ata que foi negado o recurso apresentado por
este Deputado à Presidência do Deputado José Henrique para que o
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Plenário se manifestasse sobre a sua decisão de, unilateralmente, dar
por aprovada uma ata na qual não constava o teor do vídeo. Naquele
momento, era fundamental que o Plenário conhecesse o conteúdo do
vídeo, a fim de que nos manifestássemos sobre a ata.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Sávio Souza
Cruz que o art. 41 do Regimento Interno diz o seguinte: “Serão
lavradas duas atas dos trabalhos da reunião pública: uma, em
minúcias, para ser publicada no órgão oficial dos Poderes do Estado;
outra, sucinta, para ser lida, aprovada e assinada na reunião
seguinte”.

O Deputado José Henrique - Gostaria de responder à questão
levantada pelo nobre colega Sávio Souza Cruz. À tarde, quando estive
na Presidência, com base no Regimento Interno respondi ao nobre
Deputado. Ele falou sobre o vídeo, e eu lhe respondi que sua questão
de ordem constaria nas notas taquigráficas e nos anais da Casa, e
que o conteúdo do vídeo seria publicado. Portanto, respondemos à
questão levantada pelo Deputado e aprovamos a ata. Não houve, por
parte deste Deputado, nenhuma atitude autoritária, até porque não
tenho essa característica. Quando estou presidindo os trabalhos,
cumpro a minha missão, cumpro o Regimento Interno. Essa é a minha
resposta ao Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, obrigado por esse
longo tempo que V. Exa. me concede. Concordo com o meu Líder
Gilberto Abramo, pois, realmente, a ata não retratou a veracidade da
reunião, até porque, se não me engano, vi que esteve neste Plenário
o pessoal que representa a Guautama, de Salvador, e a cúpula do
Mensalão. Ao que me parece, isso não constou na ata. Então, Sr.
Presidente, gostaria que isso fosse registrado nos anais desta Casa.
Obrigado.

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte e não
havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

Questão de Ordem
O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, pedi retificação, mas

V. Exa. diz “não havendo quem a retifique”. Não estou entendendo.
Pedi duas retificações: uma sobre a questão do vídeo, e outra sobre a
questão do...
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O Sr. Presidente - A Presidência informou a V. Exa. que o conteúdo
do vídeo constará na ata que será publicada no órgão oficial.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, fiz um recurso ao
Plenário sobre a decisão do Presidente José Henrique, que agiu de
forma autoritária, o qual não foi posto em votação, para que o Plenário
deliberasse sobre a sua decisão. Estou pedindo que isso conste em
ata. Há um pedido de retificação de ata, feito por este Deputado, para
que conste nela esse pedido de recurso ao Plenário sobre a decisão
do Presidente, o qual o Presidente não acolheu, de forma autoritária,
não permitindo que o Plenário, instância máxima da Casa,
manifestasse sobre a aprovação da ata. Portanto, insisto em que há
um pedido de retificação da ata, para inclusão da questão de ordem
por mim formulada.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta, uma vez que
não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Questões de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, na semana passada tivemos de suspender a votação
desta longa pauta porque era dia do servidor público. Nesse dia,
cumprimentamos todos os servidores públicos do Judiciário que aqui
se encontravam. Neste momento, V. Exas. podem perceber que há
Oficiais de Justiça acompanhando arduamente as reuniões. Temos
várias caravanas do interior, de Paracatu, de Manhuaçu, de Pará de
Minas, de Uberlândia. Temos servidores de todas as partes do
Estado. No dia 28, não foi possível fazer a votação, mas recebemos a
incumbência de conversar com as lideranças sindicais, explicando que
naquele momento não seria possível votarmos, porque ainda
necessitávamos de mais tempo para conversar. Agora faço um apelo
ao nosso Líder, Deputado Mauri Torres, e aos demais Líderes de
todas as bancadas desta Casa, a fim de que aproveitemos esta noite
para votarmos pelo menos esse veto que está trancando a pauta, o
Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar nº 112. Estamos
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pedindo aos Deputados que votem pelo menos esse veto, para que os
servidores públicos que estão aqui, diuturnamente, possam ter uma
resposta. O entendimento que temos é o de que há uma sinalização
positiva de todos os Deputados. Todos conversaram com eles e
ocuparam esta tribuna dizendo que sua bancada os estaria apoiando.
Vamos liberar esses servidores que aqui se encontram. Esse é o
apelo que faço ao Presidente e aos Líderes de bancadas. Muito
obrigado.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, quero saudar os
servidores, e penso que o momento agora é de aferir a presença dos
Deputados. A Bancada do PT quer votar esse projeto, assim como a
maioria desta Casa. Queremos aferir a presença e votaremos,
respeitando a presença dos servidores de Minas Gerais e do
Judiciário. Muito obrigada.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, pedi essa questão
de ordem para fazer coro com o Deputado Sargento Rodrigues e com
os demais companheiros desta Casa. Esses vetos já estão
arrastando-se há várias semanas. Faço um apelo à minha Bancada
para votarmos e liberarmos essa pauta e os servidores que estão
cansados, vindo a esta Casa toda semana, sem conseguir que esses
vetos sejam votados.

O Deputado Lafayette de Andrada - Há várias semanas vem sendo
construído um acordo para a votação desse veto. É do conhecimento
de todos, inclusive dos presentes, que há um entendimento geral
entre os Deputados para a derrubada do veto, dos artigos
concernentes a eles. O que está havendo, na verdade, é um certo
desencontro de opiniões relativas a outros artigos do veto, que não
dizem respeito ao interesse dos sindicatos presentes. Essas são as
discussões que estão acontecendo. A Liderança do PSDB, e falo em
nome dela neste momento, quer votar. Queremos votar para a
derrubada do veto. Mas, para que isso ocorra, é necessário que as
votações se iniciem imediatamente, e que a Bancada do PMDB,
conforme manifestação de vários Deputados, também desobstrua a
pauta e a deixe fluir. Não adianta alguns Deputados chegarem aqui e
pedirem a votação se, no momento em que colocam o projeto em
votação, são utilizados recursos que impedem e postergam a votação,



324

discutindo atas, vírgulas e questões menores, mas o mérito do projeto
não é votado. Se há, efetivamente, o interesse desta Casa em votar,
que iniciemos logo a votação.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, serei breve. Parabenizo
todos os servidores presentes e, de forma muito especial, manifesto o
nosso reconhecimento às entidades representativas que defendem os
servidores que, por justiça, há alguns anos, nesta Casa, fazem um
árduo trabalho de conscientização junto aos Deputados sobre os
direitos dos servidores. Minha questão de ordem é em relação aos
servidores que viajaram quilômetros e quilômetros, como os
servidores de Uberlândia, que está a mais de 500km de Belo
Horizonte, assim como várias outras caravanas que estão presentes.
Minha questão é no sentido de suspendermos a reunião para
fazermos entendimentos entre as Lideranças desta Casa para
votarmos os projetos na noite de hoje.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, é da vontade do
PMDB que esse veto seja derrubado. Temos mantido esse
compromisso com os servidores desde o princípio. É importante
salientar aos servidores que devem ficar atentos ao fato de dizerem
que o parlamento está com vontade de derrubar este veto. Se o Bloco
do PSDB estivesse com vontade de votar, estaria aqui em massa.
Isso de jogar com a platéia, Deputado Lafayette de Andrada, não cola
mais. O PT e o PMDB estão aqui. Onde está a Bancada do PSDB? A
palavra está comigo. Quando o Presidente conceder-lhe a palavra, V.
Exa. falará. Então, Presidente, esta é a minha questão de ordem: que
paremos com essa demagogia. Isso não leva a lugar nenhum. Ficar
dizendo para a platéia que as questões são outras, outras e outras é
muito ruim. Vamos assumir o que de fato tem direito.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, reafirmo as palavras do
Deputado Lafayette de Andrada em nome do PSDB: a nossa Bancada
está presente e pronta para votar.

O Deputado Paulo Guedes - Só para afirmar também, Sr.
Presidente, que o Bloco PT-PCdoB, assim como a Bancada do Norte
do Estado - já que aqui vieram vários companheiros do Norte de
Minas -, está querendo votar e derrubar o veto.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, estou ficando um pouco
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preocupado com o rumo que está tomando esta discussão. Esse
negócio de chamar as pessoas interessadas sem lhes falar o que está
acontecendo... Aqueles que convocaram essas pessoas que aqui
vieram sabiam que a pauta está trancada, que há uma negociação em
trânsito. O PMDB não está apenas obstruindo por obstruir. Tive a
oportunidade de conversar com algumas pessoas da Justiça e dizer
do nosso posicionamento a favor delas, porém não há quórum para
derrubarmos vetos. Há Deputado que vem cá e faz discurso, mas,
como o voto é secreto, não vota contra o governo nem se o próprio
governo mandar. Então, para termos segurança, precisamos de um
quórum maior para o veto ser vencido. O nosso Partido, o PMDB,
Deputado Lafayette de Andrada, está usando o Regimento como o PT
o fez várias vezes. Temos interesse em discutir algumas matérias. A
pauta está trancada. Todos sabem o que é isso. Estamos presentes
aqui em todas as reuniões, incluindo aquelas que o Governador Aécio
Neves mandou que não fossem abertas para que não nos dessem o
direito de usar os microfones. Aliás, naquela semana, estivemos
presentes em todas as reuniões que não foram abertas. Portanto,
estamos presentes, queremos discutir e não vamos aceitar nada de
qualquer forma, por via “tratorada”, pela base que diz ser do governo,
porque também votamos com o governo. O que está pegando não é a
questão do Tribunal, não é a questão dos serventuários. Há outras
matérias inseridas no próprio processo que estão segurando o
procedimento. E não temos como tirar um veto e deixá-lo para depois:
temos que votar tudo. Então, essas explicações devem ser dadas.
Estamos usando o Regimento. O PMDB vai obstruir até a hora em
que der conta. Não estamos fugindo disso; não vamos jogar para a
platéia; vamos obstruir mesmo, até que o Presidente desta Casa...

Não tem problema. Vou dizer para vocês: vocês dependem do
PMDB. Vamos votar contra, vocês vão ver. Essa manifestação não
nos atinge. Temos compromisso de votar, mas não vamos votar
obrigados ou pressionados. Disso vocês podem ter certeza: não
vamos votar pressionados, não. O PMDB tem compromisso, mas, se
vocês não respeitaram o PMDB, vamos votar a favor do veto, e aí
tudo vai para o beleléu, fica do jeito que o governo quer, do jeito que o
governo mandou.
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O Deputado Agostinho Patrús Filho - Sr. Presidente, faço coro com o
Líder do PSDB, da Liderança do PT e dos demais Deputados
presentes e um apelo ao PMDB para que possamos votar o veto. O
Bloco Parlamentar Social, formado pelo PV, PPS, PSB e PSC,
também quer votar e está presente. Portanto, faço um apelo à
Bancada do PMDB. É legítima a obstrução, mas tem que ficar claro
que os demais partidos querem votar e já têm a sua posição. Nós, do
bloco, tomamos posição a respeito da matéria. Os Deputados já a
discutiram, e a nossa posição já está fechada.

O Deputado Jayro Lessa - Sr. Presidente, os democratas estão
aptos a votar. Temos a nossa posição: somos favoráveis a essa
grande manifestação que está sendo feita. Entendemos que o veto do
governo será derrubado. É justo o que os Oficiais de Justiça estão
pedindo. Mas entendemos também que a obstrução do PMDB é
regimental e não deve ser suprimida, mas feita como ele entende.
Acredito que o PMDB irá votar também para derrubar o veto do
governo.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, penso não ser nem um caminho nem outro. Não vejo a
solução pelo caminho fácil de fazer um discurso superficial olhando os
servidores que aqui estão, porque não é tão simples assim. Só
existem dois vetos consensuais até agora: o art. 27, que estabelece a
possibilidade de um serventuário da Justiça fazer concurso para Juiz
sem ter que se exonerar do cargo; e o art. 58, referente à exigência do
nível superior para o Oficial de Justiça, a orientação do veto pelo ex-
Presidente do Tribunal de Justiça foi um equívoco, porque já há
resolução do Conselho Nacional de Justiça estabelecendo claramente
essa exigência. Até estranhamos por que em Minas seria o contrário.
Só que, mesmo para esse veto consensual, é preciso haver aqui pelo
menos 60 parlamentares. Até entendemos que estão aqui
serventuários que vieram de longe, do interior, mas uma votação sem
60 Deputados é arriscada. Além do mais, ainda criticando o primeiro
caminho, aqui é uma Casa de entendimento político, e qualquer crise
tem que ser resolvida politicamente. O PMDB ou qualquer Bancada
tem legítimo direito de reivindicar e tentar conversar sobre questões
específicas. Só que não posso aceitar o segundo caminho.
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Infelicidade de quem coloca o caminho da ameaça, que, se não for
desse jeito, mudamos nosso voto. Voto tem que ser uma questão de
princípio. Não é nas eventualidades que votamos de uma forma, ou se
me chamarem de bonito voto de um jeito, se me chamarem de feio
voto de outro. Se a democracia passasse pela estética, seria muito
fácil resolver seus problemas. O caminho da ética é mais tortuoso,
mas é o caminho mais consistente pelo qual a política deve passar.
Quero deixar bem claro que qualquer pressão que aconteça nesta
Casa é democrática, porque não sou dono do mandato de Deputado,
tenho um poder delegado. A Constituição consagra que o poder
emana do povo e tem que ser exercido pelo povo. A democracia não
se encerra no dia das eleições, com o voto do eleitor ou da eleitora. A
democracia é um processo. Já fui aqui aplaudido e vaiado; já sofri
situações constrangedoras por me posicionar contra questões que
poderiam, eventualmente, ser populares, ou para um segmento ser
popular e para outro não; também já enfrentei o contrário. Então,
penso que não é pelo caminho fácil, dizendo: vamos votar de qualquer
jeito. Para a votação de vetos, é necessário um quórum de 3/5 dos
Deputados. Mesmo em questões em que houve acordo, acontece de
Deputados, em atitude compulsiva, votarem a favor do governo. Neste
caso, aliás, a matéria nem é do governo. É bom que se diga que
esses vetos aconteceram sob a orientação do Tribunal de Justiça. A
culpa é da direção; aliás, do ex-Presidente, é verdade. Tenham uma
idéia da contradição do art. 68. V. Exa., Sr. Presidente, acompanhou
bem a votação de 2º turno, veio uma emenda de última hora do ex-
Presidente do Tribunal de Justiça - o Getúlio tem razão -, dizendo que
tínhamos de pôr os prazos para o provimento do cargo de
Desembargador. Eu e outros que acompanharam o projeto fomos
contra. Depois, o Tribunal orienta para derrubar uma emenda que ele
próprio sugere que a Assembléia Legislativa coloque. Ora... Se há um
responsável por tudo isso é a ex-direção do Tribunal de Justiça, que
foi leviana. Isso é o que é importante. Não é votar gritando, meu
amigo, porque, se votarmos com o quórum desta noite, vocês perdem
tudo. É preciso haver em Plenário, no mínimo, de 60 a 65 Deputados
para termos uma garantia. Caso contrário, não adianta.

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
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Deputados, depois da palavra do Deputado Antônio Júlio, tudo o mais
o que for dito é desnecessário, uma vez que S. Exa. asseverou que o
PMDB está em obstrução. A posição está muito clara. Eu, no entanto,
não ficaria em paz com minha consciência, se não viesse aqui dizer o
que vou dizer. Essa não é matéria de governo. Sou PSDB e sou
governo. Não é verdade que o governo tenha interesse nesta matéria.
Não recebi nenhum telefonema do governo recomendando voto e
quero dizer que voto contra o veto. Falo isso por convicção, e não
para fazer média com ninguém. Isso não é do meu estilo, não é do
meu gosto. Nunca fiz esse tipo de coisa somente porque as galerias
estão cheias. Nunca fiz isso. Quero dizer que minha posição jurídica -
porque participei das discussões - é essa, primeiramente por entender
que a matéria não é do governo e, segundo, porque o governo não
pediu a nenhum dos Deputados da base que procedesse dessa ou
daquela forma. Isso não é verdade. Votarei contra os vetos. O
governo sabe disso e não pediu nada. E digo mais: essa não é uma
matéria de governo. O governo se esqueceu apenas de seu
andamento constitucional, e o Deputado Durval Ângelo foi feliz ao
dizer que o governo atendeu pedido do Tribunal. Quero lhes dizer a
verdade. Os Deputados do PSDB e os Deputados de governo que
venham a este microfone dizer o que quiserem. Falo por mim que não
recebi nenhum pedido de ninguém do governo para votar assim ou
assado. Meu voto está claro e explícito. Voto pela derrubada do veto.

O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, quero dizer, com
propriedade, que fui Presidente da Comissão de Veto. Não só votei
como também encaminhei o voto a favor da derrubada do veto. Srs.
servidores, não sejam enganados. Olhem o painel. Da base de
governo e do PSB há 7 Deputados ausentes. Eles querem que
votemos hoje para que vocês percam. O PMDB está de plantão de
manhã, à tarde e à noite para, como fizemos nas comissões, votar
abertamente com os servidores. Este é o nosso registro, Sr.
Presidente.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, como disse o
Deputado Ademir Lucas, essa é uma questão que envolve mais o
Tribunal, os servidores e os Deputados, e não o governo. Fazemos
parte de um bloco nesta Casa que conta com 16 Deputados.
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Sentamos, estudamos tecnicamente a matéria e, naqueles casos em
que entendemos devem ser mantidos os vetos, votaremos pela
manutenção. No caso dos servidores do Judiciário, tenho dito a eles
que tenham um pouco de paciência, porque isso faz parte do
processo legislativo, da democracia, da obstrução. De fato,
precisamos ter um quórum elevado para não termos surpresas, como
acabar sendo prejudicado o que esperamos ser votado. Portanto lhes
peço, mais uma vez, paciência. Temos conversado, e nesta Casa -
creio eu - já existe um consenso em todas as matérias que envolvem
os Oficiais de Justiça, que envolvem o acesso dos funcionários à
magistratura, que envolvem a equiparação dos antigos Oficiais aos
novos cargos. Repito, na minha opinião, essa matéria já é consenso.
No que diz respeito aos servidores, os senhores podem ter certeza de
que esta Casa - aliás, com o apoio do PMDB para o caso dos
servidores - chegará a um consenso, e todos sairão daqui vitoriosos.
Por isso lhes peço paciência, e acredito que esta Casa não faltará
neste momento. Não adianta o governo palpitar aqui, nesse episódio
envolvendo os servidores. Se, em razão de algum Deputado, o
governo solicitar que votemos contra vocês, ele sairá perdedor,
porque o que prevalecerá é a técnica, o direito, que é o caso de
vocês, com a derrubada dos vetos que nos interessam.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, gostaria de fazer um
alerta aos servidores que se encontram presentes nesta Casa. A
mesma mão e a mesma voz que determinaram que fossem vetados
os artigos que beneficiam vocês foram as mesmas que determinaram
o veto à divisão dos cartórios das grandes cidades. Se juntarmos
todos vocês que aqui estão, veremos que vocês não faturam o que
fatura um cartório de protesto de Belo Horizonte. Repito: foi a mesma
mão, a mesma voz e o mesmo poder. Quero fazer um outro alerta,
porque me ajudou demais. Não aceitarei nenhum tipo - e isso não é
pressão - de desrespeito ao PMDB. Não sou do PMDB, mas sim do
PSDB. No entanto foram eles que nos ajudaram a construir esse
momento. Os mesmos Deputados que estão “fechadinhos” com os
cartórios, para manter que cada um deles fature mais de
R$1.000.000,00 por mês, estão acertados para jogar no chão o veto
de vocês. Então, se esta Casa não estiver com os 77 Deputados no
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painel e aqui no Plenário, vocês continuarão rastejando, da mesma
forma como fizeram até hoje, e não terão o respeito da justiça. Vocês
não têm o respeito de muitos Deputados aqui. Fui o relator dessa
matéria, contra tudo e contra todos. Portanto quero que vocês
respeitem cada Deputado aqui, da mesma forma que respeitam uma
determinação do Juiz quando é para intimar um Deputado. Se isso
fosse levado a cabo, talvez eu fosse o primeiro Deputado a ser contra
vocês aqui. Porque todos vocês são testemunhas das perseguições,
das sacanagens e das vagabundagens do Tribunal de Justiça comigo
e com a minha família. Por isso peço a vocês que, assim como tive
respeito ao direito de vocês, que também o tenham com o PMDB e
com qualquer Deputado desta Casa, porque todos estão lutando
contra uma máfia. Essa máfia dos cartórios é a mesma que colocou
vocês na situação que estão até hoje. E não querem que saiam disso
de forma alguma, porque, há muito tempo, não se faz a justiça em
Minas, há muito tempo ela se vende, há muito tempo ela tem preço.
Por isso, Sr. Presidente, peço àqueles que não estiveram presentes
desde o início dessa luta para chegarmos até aqui que tenham
paciência e esperem que a Casa esteja cheia e o veto seja derrubado,
com qualquer um dos Deputados. Só peço o respeito de cada um de
vocês. O PMDB tem sido um braço direito nessa luta e, podem ter
certeza, não está corrompido, como outras pessoas cujos nomes
poderemos até dar depois. Obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, pela ordem. Acho
absolutamente desnecessário a suspensão dos trabalhos, mas
apenas a verificação de que não há número suficiente para garantir
aos servidores a derrubada dos vetos. Essa é a nossa preocupação,
não haver número suficiente para derrubar os vetos, e é isso que
queremos. Quanto à suspensão, talvez ela seja desnecessária. Basta
a verificação do painel para saber quantos Deputados estão presentes
e, se os servidores quiserem, votarmos ou não.

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.
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Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de
amanhã, dia 6, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 47/2008, EM 8/10/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Hely Tarqüínio, Lafayette de Andrada e Gilberto Abramo, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a reunião e informa que não
existe ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião desta Comissão.
A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente,
o Vice-Presidente e designar o relator. O Presidente determina a
distribuição das cédulas de votação devidamente rubricadas e convida
o Deputado Gilberto Abramo para atuar como escrutinador. Feita a
apuração dos votos, são eleitos para Presidente o Deputado Lafayette
de Andrada e, para Vice-Presidente, o Deputado Gilberto Abramo,
ambos com três votos cada um. O Deputado Hely Tarqüínio proclama
como eleito o Deputado Lafayette de Andrada, a quem passa a
direção dos trabalhos. Este, por sua vez, empossa o Deputado
Gilberto Abramo como Vice-Presidente da Comissão. O Deputado
Lafayette de Andrada agradece a confiança nele depositada e designa
o Deputado Hely Tarqüínio como relator da matéria. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, informa que a próxima reunião será convocada
mediante edital, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2008.
Gilberto Abramo, Presidente - Durval Ângelo - Hely Tarqüínio.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/10/2008
Às 13h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão e Eros Biondini, membros da supracitada Comissão.
Registra-se a presença do Deputado Almir Paraca. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a
reunião, dá a ata por aprovada e solicita ao membro da Comissão
presente que a subscreva. A Presidência informa que a reunião se
destina a comemorar o centenário de nascimento de Josué de Castro
e refletir sobre a crise mundial de alimentos, em audiência pública; e a
discutir e votar proposições da Comissão. Registra-se a presença do
Deputado Padre João. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião
para ouvir a Sra. Rosilene Cristina Rocha, Secretária Executiva
Adjunta do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,
representando o Sr. Patrus Ananias de Souza, titular dessa Pasta; D.
Mauro Morelli, Presidente do Conselho de Segurança Alimentar e
Nutricional Sustentável de Minas Gerais - Consea-MG -; os Srs. Élido
Bonomo, Presidente do Conselho Regional de Nutricionistas; Luiz
Fernando Maia, Presidente em exercício do Instituto Cidadania,
Educação e Cultura - Icec-MG -; as Sras. Suzana Coutinho,
representante da sociedade civil no Consea-MG, e Anna Maria de
Castro, filha do homenageado, que são convidados a tomar assento à
mesa. O Presidente, como um dos autores do requerimento que deu
origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Em seguida,
passa a palavra, nesta ordem, aos Deputados Almir Paraca e Padre
João, também autores do requerimento. Logo após, passa a palavra
aos convidados para que façam suas exposições. Registra-se a
presença do Sr. Manoel Costa, Secretário Extraordinário para
Assuntos de Reforma Agrária, e da Sra. Neila Batista, Vereadora à
Câmara Municipal de Belo Horizonte. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Em
seguida, os Presidentes da Comissão, do Consea-MG e do Icec-MG
fazem entrega de placa à Sra. Anna Maria de Castro. 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.
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Sala das Comissões, 6 de novembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura - João Leite.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/10/2008
Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Rosângela Reis e os Deputados Antônio Carlos Arantes e Domingos
Sávio, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 2.760, 2.762, 2.764 e 2.770/2008, todos em turno
único (Deputada Elisa Costa). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto
de Lei nº 116/2007, com as Emendas nºs 1 a 3, que apresenta
(relatora: 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 2.369, 2.464, 2.502, 2.503, 2.505 e 2.509/2008,
2.510/2008 com a Emenda nº 1, 2.513, 2.516, 2.517, 2.520, 2.539 e
2.546/2008, 2.635/2008 com a Emenda nº 1, 2.651/2008 com a
Emenda nº 1, 2.683/2008 com a Emenda nº 1, 2.685/2008 com a
Emenda nº 1, 2.688, 2.689, 2.699, 2.702, 2.707 e 2.710/2008,
2.716/2008 com a Emenda nº 1, 2.717, 2.718, 2.720 e 2.726/2008,
2.728/2008 na forma do Substitutivo nº1, 2.732/2008 (relator:
Deputado Antônio Carlos Arantes), que receberam parecer por sua
aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº
2.919/2008. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
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Projetos de Lei nºs 1.300 e 1.478/2007, 2.410, 2.526, 2.652 e
2.657/2008. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2008.
Rosângela Reis, Presidente - Ademir Lucas - Walter Tosta.

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/10/2008
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Jayro Lessa, Agostinho Patrús Filho,
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 ouvir o Sr. Paulo Alberto Risso de Souza,
Presidente do Sindicato dos Oficiais do Registro Civil das Pessoas
Naturais do Estado de Minas Gerais, que deverá prestar informações
a respeito dos recursos recebidos e geridos pela entidade que
representa, a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e
votar proposições da Comissão e comunica o recebimento do fax do
Sr. Paulo Alberto Risso de Souza, Presidente do Recivil, justificando
sua ausência na reunião. A seguir comunica que, diante da ausência
do Presidente do Recivil, dispensa a presença do Desembargador
Célio César Paduani, Corregedor-Geral de Justiça, e do Sr. Leonardo
Maurício Colombini, Secretário de Estado Adjunto de Fazenda, que a
parte da reunião destinada a ouvir convidados não será realizada, e
que nova reunião está agendada para o dia 29/10, às 10 horas. O
Presidente comunica também que está aberto até o dia 29/10 o prazo
para recebimento de emendas ao Projeto de Lei nº 2.791/2008. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
2.324/2008 (Deputado Lafayette de Andrada) e 2.561/2008 (Deputado
Sebastião Helvécio) no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
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(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.684/2008 na forma
do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça;
2.324/2008 na forma do Substitutivo nº 1, e pela rejeição da Emenda
nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado
Lafayette de Andrada); 2.561/2008 na forma do Substitutivo nº 1
(relator: Deputado Sebastião Helvécio). Os Deputados Lafayette de
Andrada e Sebastião Helvécio se retiram da reunião. Registra-se a
presença do Deputado Zé Maia, que assume a Presidência. A seguir é
aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº
2.164/2008 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Zé Maia). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Ana Maria Resende - Domingos Sávio -

Vanderlei Miranda.
ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SAÚDE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 28/10/2008

Às 9h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio e Carlos Pimenta, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Carlos Pimenta, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
comunica o recebimento da seguinte correspondência: da Sra.
Cláudia Parma Machado, Gerente de Vigilância Sanitária de Alimentos
da Secretaria de Saúde, publicada no “Diário do Legislativo”, em
18/10/2008; do Sr. Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário
Adjunto de Saúde, publicada no “Diário do Legislativo”, em
23/10/2008, e do Sind-Saúde, pulicada no “Diário do Legislativo”, em
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25/10/2008. 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
2.366/2008 no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1 apresentada pela
Comissão de Saúde (relator: Deputado Carlos Pimenta). Passa-se à
2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei nºs 960/2007 (relator: Deputado
Doutor Rinaldo); 2.731/2008 (relator: Deputado Carlos Pimenta).
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 2.904/2008.
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 André Quintão em que solicita seja realizada reunião
conjunta desta Comissão e da Comissão de Participação Popular com
a finalidade 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. Ao
requerimento foi apresentada pelo Deputado Carlos Pimenta a
emenda que recebeu o nº 1 acrescentando as seguintes doenças:
malária e esquistossomose; Dinis Pinheiro em que solicita seja
realizada reunião com diversos convidados, com a finalidade de
discutir a atual situação do Hospital São Bento na Capital; Délio
Malheiros em que solicita seja realizada reunião para, em audiência
pública, discutir ações preventivas de combate à dengue. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarquínio - Doutor Rinaldo.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS

SERRAS DA CALÇADA E DA MOEDA, EM 28/10/2008
Às 15h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Sávio Souza Cruz, Dalmo Ribeiro Silva 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 discutir e votar proposições da
Comissão e passa à 3ª Fase da Ordem do Dia. Submetido a votação,
é aprovado requerimento dos Deputados Sávio Souza Cruz, Dalmo
Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Jayro Lessa e Almir Paraca em que
solicitam sejam convidados para participar dos trabalhos desta
Comissão representantes do Instituto Brasileiro de Mineração - Ibram -
, da Associação de Condomínios Horizontais e da Associação de
Proprietários do Retiro do Chalé; o Gerente do Parque Estadual da
Serra do Rola-Moça e os titulares de direitos minerários das Serras da
Calçada e da Moeda. O Deputado Délio Malheiros apresenta
requerimento solicitando seja convidado para participar das reuniões
desta Comissão representante da Associação dos Condomínios
Horizontais. O Presidente informa que o requerimento está
prejudicado, pois o convite à referida entidade já consta em
requerimento anteriormente recebido e aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 29/10/2008

Às 9h10min, comparecem no Clube Recreativo Rio Verde do
Município de Conceição do Rio Verde os Deputados Durval Ângelo e
Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este ao Deputado João Leite, por
indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo,
declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
considera-a aprovada e solicitada aos membros da Comissão
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presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se
destina a obter, em audiência pública, esclarecimentos sobre o
assassinato do Sr. José Oscar Pereira Paiva, ocorrido em 3/3/2008,
no Município de Conceição do Rio Verde. A Presidência interrompe a
1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Daiton Alves de Almeida, Juiz
de Direito; Hamilton Vieira Santiago, Promotor de Justiça; José
Ronaldo Kneipp, Delegado de Polícia da Comarca de Conceição do
Rio Verde; Vereadores Rafael Miguel Pinto e José Vítor Pacheco da
Câmara Municipal de Conceição do Rio Verde; José Márcio Ferreira,
ex-Prefeito Municipal de Conceição do Rio Verde; Amaury Nagib
Abraão, Gerente-Geral da Agência da CEF de Conceição do Rio
Verde; Evandro Costa, advogado; Antônio Sérgio Pereira Paiva, irmão
da vítima; Cap. Paulo Márcio de Assis Jacinto, Subcomandante da 14ª
Companhia de Polícia Militar de São Lourenço, representando o Ten.-
Cel. PM Márcio Martins Sant'ana, Comandante da PM de Lavras;
Sandra Carvalho Pezzo Ladeira, Consultora Regional de Loterias,
representando o Sr. Edalmo Porto Rangel, Superintendente Regional
da CEF do Sul de Minas - Agência de Poços de Caldas; Marco Aurélio
Chauke Piovezan, Delegado Regional de Polícia Civil de Três
Corações - 34ª Delegacia; Luiz Fernando Alves, Delegado Seccional
de Polícia; Simone Alhadas Henriques e Maria da Paz Souza Rocha,
Delegadas de Polícia de Caxambu; Avilmar da Silva Emétrio,
Presidente da Subseção da OAB de Caxambu; João Bosco Santos
Teixeira, Presidente da Comissão de Ética da região Sul de Minas e
Secretário da 74ª Seção da OAB de Caxambu; Oswaldo Alves
Ramos, Presidente da Apae de Caxambu, que são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem ao debate,
para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
A Presidência esclarece que não há quórum para apreciação de
proposições e, em seguida, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva
apresenta requerimentos que serão votados na próxima reunião desta
Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
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para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2008.
João Leite, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Almir Paraca.

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/10/2008
Às 10h1min, 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 Inácio Franco,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios da Sra. Zani Cajueiro Tobias de Souza,
Procuradora da República em Minas Gerais encaminhando cópia do
despacho exarado nos autos do procedimento administrativo cível
iniciado a partir de representação encaminhada àquela Procuradoria
da República pelos Deputados Estaduais Sávio Souza Cruz e Padre
João a respeito da possível inconstitucionalidade da Lei nº 16.133, de
2006; da Sra. Maria Dalce Ricas, Superintendente Executiva da
Associação Mineira de Defesa do Ambiente, sugerindo a realização de
audiência pública para discutir o Projeto de Lei nº 1.994/2008; e da
Sra. Andressa de Oliveira Lanchotti, Promotora de Justiça da
Comarca de Nova Lima, comunicando a impossibilidade de
comparecimento à reunião do dia 5 de novembro, que discutirá a
poluição da Lagoa dos Ingleses, e indicando a analista em direito do
Ministério Público, Vanessa Andrade Ferreira, para representá-la.
Passa-se à 2ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 2.944/2008.
Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Sávio
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Souza Cruz (2) em que solicita seja realizada, pelo Instituto Estadual
de Florestas - IEF -, inspeção de campo ao longo da faixa de
instalação de linha de transmissão de energia elétrica para apurar as
possíveis irregularidades que menciona, no Município de Vespasiano;
e seja realizada audiência pública para debater o Projeto de Lei nº
1.994/2008, do Deputado Inácio Franco; e Fábio Avelar em que
solicita a realização de audiência pública para discutir uma solução
viável para a recuperação do Morro do Brumado. A Presidência acusa
o recebimento de requerimento do Deputado Irani Barbosa em que
solicita a apuração das denúncias encaminhadas à Comissão,
referentes às lagoas marginais do Rio São Francisco, na região dos
Municípios de Buritizeiros e Pirapora. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Inácio Franco - Almir

Paraca - Agostinho Patrús Filho.
ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/10/2008
Às 10h8min, 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 da pauta e comunica o recebimento da “Revista Tema”, nº
194, editada pelo Serviço de Processamento de Dados do Governo
Federal, e de ofício da Sra. Maria Aparecida Oliveira, servidora pública
estadual, publicada no “Diário do Legislativo”, em 25/10/2008. 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, são aprovados, cada um por sua
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vez, os pareceres pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei
nº 2.757/2008 (relator: Deputado Carlin Moura); no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 2.549/2008 na forma do Substitutivo nº 2 e pela rejeição do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relatora:
Deputada Maria Lúcia Mendonça). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
Projetos de Lei nºs 1.916/2007 (relatora: Deputada Ana Maria
Resende); 2.672/2008 (relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça);
2.687/2008 (relatora: Deputada Ana Maria Resende); 2.695/2008
(relator: Deputado Deiró Marra); 2.696/2008 (relatora: Deputada Maria
Lúcia Mendonça); 2.711/2008 (relator: Deputado Carlin Moura);
2.724/2008 (relatora: Deputada Ana Maria Resende); 2.729 e
2.747/2008 relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça, e 2.753/2008
(relator: Deputado Carlin Moura), que receberam parecer por sua
aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 2.939 e 2.946/2008. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.655, 2.671,
2.673, 2.674 e 2.676/2008. 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 da Deputada Maria Lúcia Mendonça em que
solicita seja encaminhado à Sra. Tânia Maria Oliveira Aguiar Real,
Superintendente Regional de Ensino de Carangola, pedido de
informações sobre a recusa dos pais em matricular seus filhos na rede
estadual de ensino do Município de Tombos e do Deputado Carlin
Moura em que solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão
e da Comissão de Defesa do Consumidor, para, em audiência pública,
debater a criação do Cadastro de Informações dos Estudantes
Brasileiros - Cineb -; da Deputada Maria Lúcia Mendonça e dos
Deputados Deiró Marra e Carlin Moura em que solicitam seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para
regularizar a situação funcional da Profª Maria Cristina Fantini da
Silva. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
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presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2008.
Deiró Marra, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Ana Maria

Resende - Carlin Moura.
ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 29/10/2008
Às 15h7min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Maria Lúcia Mendonça e o Deputado Dimas
Fabiano, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 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
matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
Comissão. A Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº
2.719/2008, no 1º turno, para o qual designou como relatora a
Deputada Maria Lúcia Mendonça. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do
Projeto de Lei nº 2.719/2008 (relatora: Deputada Maria Lúcia
Mendonça). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.667 e 2.713/2008. Passa-se
à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Délio
Malheiros, em que solicita seja realizada reunião conjunta com a
Comissão de Segurança Pública para discutir, em audiência pública, o
tráfico de peças sacras, obras de arte e outros bens culturais do
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Estado, bem como a necessidade e a viabilidade da criação de
delegacia especializada na defesa do patrimônio histórico e cultural do
Estado; e Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso à enxadrista mineira Fernanda dos Santos
Rodrigues por seu desempenho, representando o Estado, em vários
campeonatos e, em especial, pela conquista do título de candidata a
Mestre, concedido pela Federação Internacional de Xadrez aos atletas
que conquistam o 1º lugar em Jogos Panamericanos. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Chico Uejo.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/11/2008
Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Délio Malheiros e Carlos Pimenta (substituindo
este ao Deputado Paulo Cesar, por indicação da Liderança do PDT),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de
interesse da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº
2.703/2008. 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 (3), em que solicita
seja realizada reunião de audiência pública para tratar de supostas
irregularidades na prisão em flagrante do Soldado BM Olésio Gonzaga
da Silva; em que solicita sejam encaminhadas as seguintes
manifestações de aplauso: ao Promotor Wagner Lúcio Teixeira Leão e
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ao Dr. Paulo Eduardo Andrade Reis, Juiz de Direito Substituto da 2ª
Auditoria Militar de 1ª Instância, pela decisão de relaxar a prisão do
Soldado BM Olésio Gonzaga da Silva; aos bombeiros militares pela
atuação na operação que culminou no resgate do Sr. José Francisco
da Silva, operário que ficou preso em uma cisterna, no Município de
Igarapé; Délio Malheiros (2) em que pleiteia seja solicitada ao
Secretário de Defesa Social informações acerca da atual situação da
população carcerária feminina no Estado, tendo em vista a não
inclusão no Mutirão Nacional de Assistência Jurídica de Mulheres em
Situação de Prisão; em que solicita seja realizada visita desta
Comissão à cadeia pública de Barbacena, para apurar o assassinato
do detento Júlio César da Silva, bem como a fuga de presos ocorrida
no dia 1º/11; Carlos Pimenta em que solicita seja encaminhada
manifestação de aplauso ao Cel. BM Jediael Alves Costa em razão de
sua brilhante atuação frente ao Comando de Montes Claros; Dalmo
Ribeiro Silva (2) em que pleiteia sejam solicitadas ao Secretário de
Defesa Social providências para que sejam enviadas viaturas e
efetivos para reforçar a estrutura das Polícias Civil e Militar no
Município de Conceição do Rio Verde, bem como a impressão de
cartazes com fotos dos criminosos procurados pelo crime de
homicídio cometido contra José Oscar Pereira Paiva; em que pleiteia
seja solicitada ao Procurador-Geral de Justiça providências para que
seja nomeado um Promotor de Justiça para a Comarca de Conceição
do Rio Verde; Carlin Moura em que solicita seja realizada reunião
desta Comissão para debater o Programa Nacional de Segurança
Pública com Cidadania - Pronasci. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
Nº 18.682, EM 5/11/2008

Às 10h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sebastião Helvécio, Delvito Alves e Dalmo Ribeiro Silva, membros da
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supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad
hoc” Deputado Sebastião Helvécio, declara aberta a reunião e informa
que não há ata a ser lida por se tratar da primeria reunião da
Comissão, a qual se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente
e a designar o relator. Prosseguindo, a Presidência determina a
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e
convida o Deputado Dalmo Ribeiro Silva para atuar como
escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para Presidente o
Deputado Sebastião Helvécio e para Vice-Presidente o Deputado
Delvito Alves, ambos com três votos. Na condição de Presidente “ad
hoc”, o Deputado Sebastião Helvécio convida a tomar assento à mesa
o Deputado Delvito Alves e o empossa no cargo de Vice-Presidente.
Este, por sua vez, empossa o Presidente, Deputado Sebastião
Helvécio. A seguir, a Presidência designa relator da matéria o
Deputado Delvito Alves. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a reunião extraordinária a ser realizada
hoje, às 16h30min, com a finalidade de se apreciar o parecer do
relator, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2008.
Delvito Alves, Presidente - Lafayette de Andrada - Sargento

Rodrigues.

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

2.650/2008
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em

tela tem como objetivo declarar de utilidade pública a Associação de
Amparo a Crianças, Adolescentes e Adultos com Câncer - Acraac -,
com sede no Município de Uberlândia.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Agora, cabe a este órgão colegiado
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
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“a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.650/2008 tem como finalidade declarar de
utilidade pública a Associação de Amparo a Crianças, Adolescentes e
Adultos com Câncer, com sede no Município de Uberlândia, que tem
como objetivo precípuo assistir pessoas carentes acometidas pela
doença, dando-lhes apoio material, financeiro, moral e emocional.

A entidade desenvolve ações para a prevenção do câncer e realiza
palestras e campanhas de conscientização sobre prevenção e temas
relacionados com a doença.

Diante da importância dos serviços prestados à comunidade de
Uberlândia, consideramos ser oportuno e meritório outorgar-lhe o
título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.650/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 10 de novembro de 2008.
Hely Tarqüínio, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2008

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

2.825/2008
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em epígrafe

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de
Voluntários Muzambinhenses no Combate ao Câncer - AVMCC -, com
sede no Município de Muzambinho.

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 2.825/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação de Voluntários Muzambinhenses no
Combate ao Câncer, entidade civil, de natureza beneficente, sem fins
lucrativos, que tem como finalidade precípua prevenir o câncer junto à
população do Município de Muzambinho.

Com esse propósito, promove cursos, palestras e encontros
similares visando esclarecer a população sobre o câncer; desenvolve
projetos educativos e preventivos sobre a enfermidade; treina
voluntários para atuar junto à comunidade; auxilia no bem-estar dos
pacientes por meio de cuidados físicos, assistência psicológica,
econômica, moral e social, além de desenvolver atividades culturais e
educacionais.

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

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

nº 2.825/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2008.
Carlos Pimenta, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2008

ATA
ATA DA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/11/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Tiago Ulisses

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício nº 23/2008, do
Governador do Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação
de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.870 a 2.876/2008 -
Requerimentos nºs 3.011 a 3.028/2008 - Requerimentos dos
Deputados Neider Moreira, Adalclever Lopes (11) e Lafayette de
Andrada e outros e da Comissão de Meio Ambiente - Comunicações:
Comunicações do Deputado Elmiro Nascimento (2) - Registro de
presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Neider
Moreira e Vanderlei Miranda, da Deputada Rosângela Reis e dos
Deputados Carlos Pimenta e André Quintão - 2ª Parte (Ordem do Dia):
1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos do Deputado Adalclever
Lopes (6) e do Deputado Lafayette de Andrada e outros; deferimento -
Votação de Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Meio
Ambiente e do Deputado Adalclever Lopes (5); aprovação -
Requerimento do Deputado Gilberto Abramo; deferimento; discurso do
Deputado Getúlio Neiva - Requerimento do Deputado Domingos
Sávio; deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio -
Requerimento do Deputado Almir Paraca; deferimento; discurso do
Deputado André Quintão - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende
- André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano -
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Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Eros Biondini -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo -
Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz
- Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter
Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h15min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Cecília Ferramenta, 2ª- Secretária “ad hoc”, procede à

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

- A Deputada Rosângela Reis, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte
correspondência:

OFÍCIO Nº 23/2008
Do Sr. Aécio Neves, Governador do Estado, comunicando que

estará ausente do Estado no período de 12 a 23/11/2008, em viagem
à França e à Itália, para tratar de assuntos de interesse do Estado.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.870/2008
Dá a denominação de Escola Estadual Narcisa das Chagas
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Pacheco, de ensino fundamental, à Escola Estadual de Sambaíba,
localizada no Distrito de Brejo do Amparo, no Município de Januária.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Narcisa das Chagas

Pacheco a Escola Estadual de Sambaíba, de ensino fundamental,
localizada no Distrito de Brejo do Amparo, no Município de Januária.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2008.
Carlos Pimenta
Justificação: Narcisa das Chagas Pacheco nasceu em 29/11/15, no

Município de Januária. Iniciou seus trabalhos como educadora no ano
de 1933, na localidade de Serragem, permanecendo nesta até 1937,
quando se transferiu para Buriti do Meio. Após seu casamento, em
1943, passou a trabalhar em Sambaíba, com lotação na Escola
Estadual de Curral de Pedras, posteriormente Escola Municipal de
Sambaíba.

Aposentou-se no ano de 1966, após 33 anos de serviço público, na
qualidade de professora municipal, já na Escola Estadual de
Sambaíba.

Registre-se, ainda, sua participação na vida comunitária,
trabalhando, mesmo após sua aposentadoria, como catequista em
todas as localidades em que serviu como educadora municipal, até
completar 80 anos.

- 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 2.871/2008
Dá a denominação de Escola Estadual Alizon Themóter Costa, de

ensino fundamental e médio, à Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio do Bairro Fazenda Severina, no Município de
Ribeirão das Neves.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Alizon Themóter Costa,

de ensino fundamental e médio, a Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio do Bairro Fazenda Severina, localizada no
Município de Ribeirão das Neves.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2008.
Gláucia Brandão
Justificação: O nome Alizon Themóter Costa foi sugerido pela

comunidade local, por se tratar de um benemérito do Município de
Ribeirão das Neves. Sua vida foi dedicada a prestar serviços para a
sociedade local, como propiciar áreas de lazer, além de investir em
educação e no auxílio do saneamento básico da área urbana de
vários bairros do Município. Foi um homem de caráter íntegro, que
executou várias ações em prol da comunidade nevense.

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

PROJETO DE LEI N° 2.872/2008
Altera o parágrafo único do art. 1° da Lei n° 12.41 8, de 26 de

dezembro de 1996.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O parágrafo único do art. 1° da Lei n° 12 .418, de 26 de

dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se à

instalação da Biblioteca Pública e do Centro Cultural.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: Conforme podemos ver nas fotos anexas ao processo,

o Poder Executivo de Bueno Brandão já instalou as sedes da Casa da
Criança e da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE.
Assim, a comunidade solicita a esta Casa a necessária autorização
para mudança da finalidade do imóvel doado por meio da referida lei,
a fim de que nele se instalem o Centro Cultural e a Biblioteca Pública
municipais, que constituirão novos espaços de lazer.

Tratando-se de matéria de grande interesse para a comunidade de
Bueno Brandão, solicito aos nobres pares a aprovação deste projeto
de lei.

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

PROJETO LEI Nº 2.873/2008
Dispõe sobre a obrigatoriedade de expedição de receitas médicas e

odontológicas, guias de encaminhamentos de pacientes e prontuários
médicos digitados, datilografados ou escritos manualmente em letra
de imprensa, fôrma ou caixa alta e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Torna obrigatória a expedição de receitas médicas e

odontológicas, guias de encaminhamentos de pacientes, pedidos de
exame e prontuários médicos digitados, datilografados ou escritos
manualmente em letra de fôrma, imprensa ou caixa alta, emitidos nos
hospitais públicos e privados, ambulatórios, clínicas e consultórios
médicos e odontológicos particulares, no âmbito de Minas Gerais.

Parágrafo único - É obrigatória, na expedição das receitas médicas e
odontológicas, de acordo com o disposto no “caput” deste artigo, sem
utilização de códigos ou abreviaturas, a orientação quanto ao uso do
medicamento bem como sobre possíveis efeitos colaterais.

Art. 2° - A rede pública e privada de saúde deverá fazer constar da
receita, ao lado do medicamento indicado, o correspondente genérico.

Art. 3º - O não-cumprimento desta lei sujeitará os infratores às
seguintes penalidades:

I - advertência;
II - multa no valor de cinqüenta Ufemgs (50 Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais);
III - multa duplicada em caso de reincidência;
IV - interdição parcial ou total do estabelecimento hospitalar infrator;
V - cancelamento do alvará de licenciamento do estabelecimento e

punição dos gestores por desobediência à lei.
Art. 4º - O Poder Executivo definirá o órgão competente para

proceder à fiscalização desta lei.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: O Projeto de lei em análise tem como objetivo sanar as

dificuldades encontradas diariamente por dezenas de cidadãos, em
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conseqüência da ilegibilidade das receitas médicas.
O receituário sempre foi uma das grandes preocupações no balcão

das farmácias e na vida dos pacientes em geral, pois muitos têm
dificuldades para entender a medicação prescrita e, muitas vezes, os
próprios farmacêuticos encontram a mesma dificuldade. Com o
advento da informática, é bem mais prudente e oportuno tornamos
obrigatória a expedição de receitas médicas e odontológicas digitadas,
ou, nos casos em que não haja computadores, datilografadas ou
manuscritas em letra de fôrma. Trata-se de uma medida preventiva,
com o objetivo de proteger os pacientes, munindo-os de
documentação comprobatória de seus problemas de saúde para
utilização futura.

O Conselho Federal de Medicina, em seu Código de Ética Médica,
considera antiético e um exemplo de má prática médica “Receitar ou
atestar de forma secreta ou ilegível, assim como assinar em branco
folhas de receituários, laudos, atestados ou quaisquer outros
documentos médicos” (Resolução nº 1.246/88, art. 39.).

A obrigatoriedade de letra legível em receituários médicos no Brasil
é antiga. Em 1932, o Decreto nº 20.931, que regulamentou a profissão
de médico, já trazia em seu art. 15 a determinação de que as receitas
fossem escritas por extenso e de maneira legível. Em 1973, a Lei nº
5.991 dispunha sobre o controle sanitário de insumos farmacêuticos,
reforçando a obrigatoriedade da letra legível, em seu art. 35:

“Art. 35 - Somente será aviada a receita que estiver escrita por
extenso e de modo legível.”.

No Paraná, essta lei foi sancionada em 2002, obrigando à expedição
de receitas médicas e odontológicas digitadas em computador,
datilografadas ou escritas manualmente em letra de imprensa.

Diante do exposto, cabe disciplinarmos os procedimentos de escrita
das receitas médicas, que deverão ser digitadas, datilografadas ou
escritas de maneira legível. Devemos ressaltar que é inquestionável a
importãncia de se garantir a legibilidade das receitas médicas, pois
dela resulta o adequado atendimento das prescrições e a realização
correta dos tratamentos, imprescindíveis para a restauração e
manutenção da saúde.

Portanto, levando em conta que a maioria dos centros de
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atendimento estão munidos de rede computadorizada, sejam eles
públicos ou particulares, nada contraria a aplicação desta lei, que
torna obrigatória a expedição de receitas médicas e odontológicas
digitadas.

Solicitamos, assim, aos nobres pares, apreciação especial à
proposição ora apresentada, uma vez que ela irá beneficiar todos os
envolvidos, proporcionando maior segurança e comodidade.

- 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 2.874/2008
Declara de utilidade pública a Associação Loucos por Você, com

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

Você, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2008.
Rosângela Reis
Justificação: A Associação Loucos por Você é uma entidade civil de

direito privado, de natureza filantrópica, sem fins lucrativos, fundada
em 18/6/99, que visa defender os interesses das pessoas portadoras
de problemas mentais e de seus familiares. Desenvolve, ainda,
projetos de reinserção no mercado de trabalho e de geração de renda.

A documentação apresentada atende aos requisitos legais. Assim,
pela importância do trabalho da entidade, contamos com o apoio de
nossos pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.875/2008
Declara de utilidade pública a Associação Centro Infantil Barra

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

Infantil Barra Alegre, com sede no Município de Ipatinga.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2008.
Rosângela Reis
Justificação: A Associação Centro Infantil Barra Alegre é uma

entidade civil de direito privado, de natureza filantrópica, sem fins
lucrativos, que desenvolve importantes trabalhos na área social e
presta atendimento gratuito a crianças em creches e pré-escolas,
contribuindo para o desenvolvimento físico, psicológico e intelectual e
complementando a ação da família e da comunidade. A
documentação apresentada atende aos requisitos legais. 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 2.876/2008
Dispõe sobre a instalação de brinquedos e equipamentos especiais

para pessoas com deficiência física e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os convênios firmados entre os Poderes Executivos

Estadual e Municipais, ao prever recursos para a construção e
reforma de praças, parques públicos e locais de esporte e lazer
público, deverão prever a instalação de equipamentos especialmente
desenvolvidos para lazer, recreação e desporto para pessoas com
deficiências físicas, visando sua integração à sociedade.

Art. 2º - Na instalação dos equipamentos referidos no art. 1º, o
Poder Executivo Estadual poderá fornecer aos Municípios assessoria
técnica especializada por meio da Secretaria de Estado de Esportes e
da Juventude - SEEJ - e da Coordenadoria Especial de Apoio e
Assistência à Pessoa com Deficiência - CAADE -, visando à
adequação dos equipamentos às pessoas com deficiências físicas.

Art. 3º - Poderão ser celebrados novos convênios entre os Poderes
Executivos Estadual e Municipais com a finalidade específica de
gradativa adequação das praças, parques municipais, estaduais e
locais de esporte e lazer público para a sua adequação aos
deficientes físicos.
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Art. 4° - As praças, os parques e os locais de espo rte e lazer público
onde serão instalados os equipamentos deverão contar com acesso
especial para cadeirantes.

Parágrafo único - Nas praças, nos parques e nos locais de esporte e
lazer públicos a que se refere o “caput”, deverão ser afixadas placas
indicativas, com a seguinte informação: “Local adaptado para
integração de pessoas com deficiências físicas”.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2008.
João Leite
Justificação: O intuito deste projeto de lei é a inclusão das pessoas

com deficiências físicas no convívio social, especialmente nas áreas
públicas destinada ao lazer e à recreação de crianças e adultos. Os
deficientes físicos enfrentam grandes obstáculos, tanto no que se
refere às suas condições especiais de vida, com a ausência de
equipamentos públicos acessíveis a eles, quanto à discriminação, pela
falta de convívio com as demais pessoas. Em especial, devem-se
considerar as crianças com deficiências físicas, pois, quando o local
público não dispõe de condições para o atendimento de suas
necessidades especiais, não possuem outra alternativa senão
observar de longe as brincadeiras das demais, não podendo interagir
com elas. Toda criança, independente de sua condição física, tem o
direito de ser como é, de ser respeitada do jeito que é e de poder ir e
vir, entrar e sair onde quiser, com segurança e liberdade. Toda criança
tem o direito de brincar e se divertir, de interagir com as demais. A
integração é um dos maiores obstáculos para os deficientes físicos, e
os investimentos em equipamentos para facilitar a vida delas sempre
estão relegados a um segundo plano. Pensando nisso é que este
projeto de lei visa à instalação de equipamentos especialmente
desenvolvidos para diversão e esporte, com o intuito de ajudar na
reabilitação da saúde física e mental dessas pessoas, integrando-as
com a comunidade e permitindo assim o aumento da auto estima. O
poder público tem a obrigação de proporcionar uma melhor condição
de vida a estas crianças e adultos e, neste intuito, é importante
estabelecer a obrigatoriedade de que toda verba destinada à
construção de espaços públicos destinados ao lazer das crianças
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inclua brinquedos e aparelhos inclusivos. A criação de “praças
inclusivas” é um importante instrumento de justiça social,
proporcionando melhor qualidade de vida às pessoas deficientes com
sua integração às demais.

Isto posto, conto com o apoio dos nobres colegas para aprovação da
presente proposição.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela
Deputada Gláucia Brandão. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
2.556/2008, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 3.011/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso ao "Jornal Ribeirão das Neves -
Venda Nova" pelos seus 16 anos de funcionamento. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 3.012/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Minas Tênis Clube pelas
comemorações dos seus 73 anos de fundação.

Nº 3.013/2008, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Evanilda Fernandes
Sampaio, Diretora da Escola Estadual Ovídio de Andrade, do
Município de Ipatinga, extensivo ao corpo docente, servidores e
alunos dessa instituição, pelo excelente resultado no Programa de
Avaliação da Alfabetização, neste ano. (- Distribuídos à Comissão de
Educação.)

Nº 3.014/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Defensor Público-Geral do Estado providências
para a recomposição do número de Defensores Públicos do Núcleo de
Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Nº 3.015/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que pleiteia
sejam solicitadas à Secretaria de Defesa Social, à Chefia da Polícia
Civil, ao Comando do Corpo de Bombeiros e a Subsecretaria de
Administração Penitenciária informações sobre as providências
tomadas para apurar as ameaças de criminosos contra a vida de
policiais militares, civis, bombeiros, Agentes Penitenciários e seus
familiares. (- À Mesa da Assembléia.)
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Nº 3.016/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada aos bombeiros militares que menciona manifestação
de aplauso pela atuação na operação que culminou no resgate do Sr.
José Francisco da Silva de uma cisterna, no Município de Igarapé. (-
Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Hely Tarqüínio. Anexe-se ao Requerimento nº 2.985/2008 nos termos
do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 3.017/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Governador do Estado e ao Secretário de Defesa
Social providências com relação à situação da cadeia pública de
Ibirité. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.018/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
seja solicitado à Chefia de Polícia Civil do Estado o encaminhamento
à Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo pedido de providências relativas ao inquérito
policial instaurado com o objetivo de apurar o crime de homicídio
praticado contra o Sr. José Oscar Pereira Paiva, no Município de
Conceição do Rio Verde.

Nº 3.019/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Corregedor-Geral da PMMG providências para
agilizar apuração da denúncia encaminhada a essa Comissão pela
Ouvidoria de Polícia, em que figura como vítima o Sr. Luiz Nonato
Arcebispo.

Nº 3.020/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Juiz da Vara Criminal de Ouro Preto providências
para agilizar a tramitação do processo em que figura como vítima o Sr.
Luiz Nonato Arcebispo.

Nº 3.021/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Chefe da Polícia Civil providências para agilizar o
inquérito que apura a morte de Gilmagno da Cruz, ocorrida em Ouro
Preto.

Nº 3.022/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Delegado de Polícia da 28ª Delegacia Seccional
de Polícia Civil de Ouro Preto providências para agilizar o inquérito
policial que investiga a morte de Odilon Júnior Rodrigues.

Nº 3.023/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
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sejam encaminhadas ao Ministério das Cidades, ao Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, à Secretária de Habitação
e à Superintendência de Desenvolvimento da Capital cópias das notas
taquigráficas da reunião da Comissão de Direitos Humanos do dia
22/10/2008 para subsidiar nova audiência pública a ser realizada
nesta Casa, com o objetivo de discutir a situação dos moradores da
Vila da Luz, em Belo Horizonte.

Nº 3.024/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Colegiado das Corregedorias providências para
agilizar o inquérito que apura a morte de Gilmagno da Cruz, ocorrida
em Ouro Preto.

Nº 3.025/2008, da Comissão de Meio Ambiente, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Ministério Público providências para apurar as
denúncias referentes às lagoas marginais do Rio São Francisco por
uso das terras de Área de Preservação Permanente e de Área de
Preservação Ambiental, na região dos Municípios de Buritizeiros e
Pirapora.

Nº 3.026/2008, da Comissão de Meio Ambiente, em que pleiteia
sejam solicitadas à Prefeitura Municipal de Nova Lima providências
com relação à situação ambiental da Lagoa dos Ingleses,
especificamente com relação aos esgotos sanitários.

Nº 3.027/2008, da Comissão de Meio Ambiente, em que pleiteia
sejam solicitadas à Fundação Estadual do Meio Ambiente
providências com relação à situação ambiental da Lagoa dos Ingleses.

Nº 3.028/2008, da Comissão de Meio Ambiente, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Ministério Público providências com relação à
situação ambiental da Lagoa dos Ingleses, especificamente com
relação aos esgotos sanitários e ao cumprimento do contrato de
concessão de serviço existente entre a Prefeitura Municipal de Nova
Lima e a Empresa Samotracia Empreendimentos Ltda., notadamente
no que toca à qualidade ambiental.

Do Deputado Neider Moreira, em que pleiteia seja este Poder
Legislativo mediador na busca de soluções para a questão relativa ao
fato de o IEF e a Cemig estarem impedindo ligações de energia
elétrica em áreas de preservação permanente, em razão de
resoluções do Conama. (- À Mesa da Assembléia.)
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- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Adalclever Lopes (11) e Lafayette de Andrada e outros e da Comissão
de Meio Ambiente.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado

Elmiro Nascimento (2).
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra, com muita alegria, a
presença, em Plenário, dos Srs. Dilsom Alencar da Silva e Emersom
Vitor Roberto, Vereadores eleitos de Urucânia. Muito êxito ao mandato
de vocês em defesa da população e do povo amigo de Urucânia.

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

Deputados, venho a esta tribuna para tratar de um assunto que, no
meu julgamento, deve tornar-se de caráter institucional. A Assembléia
deverá passar a tratar essa questão de maneira suprapartidária, mas,
necessariamente, precisamos tomar tento ao que vem-se passando
em inúmeros Municípios em todas as regiões de Minas Gerais. Quero
citar minha cidade natal de Itaúna como exemplo para que as
Deputadas e os Deputados tenham a exata noção do que está-se
passando em muitos desses Municípios. Na verdade, todos sabemos
que a grande maioria dos Municípios de Minas Gerais cresceu, se
desenvolveu ao longo de cursos d’água - ribeirões, córregos ou
propriamente rios. Trata-se de uma questão natural da nossa
colonização, da forma de desenvolvimento implementada no nosso
país ao longo dos anos. Na semana passada participei de uma
reunião no fórum de Itaúna junto à Promotora do Meio Ambiente, aos
representantes do IEF, da Cemig e da Prefeitura e, realmente, saí de
lá muito preocupado. Algumas resoluções foram editadas pelo
Conama, entre as quais cito, como exemplo, as Resoluções nº 302 e
303, de 20/3/2002. A de nº 303 dispõe sobre parâmetros, definições e
limites de áreas de preservação permanente - APPs. A de nº 302
dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de APPs de
reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno. Finalmente, a
Resolução nº 369, de 28/3/2006, que dispõe sobre os casos
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excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto
ambiental que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação
em APP. A título de exemplo, vou mencionar a situação em que se
encontra o Município de Itaúna, para que vocês tenham a idéia exata
do que está-se passando. Existe uma avenida no Município chamada
Jove Soares, que corta o Centro da cidade. Essa avenida, assim
como acontece em inúmeros Municípios do Estado, acompanha um
córrego, chamado Córrego do Sumidouro. Hoje há ali uma avenida
que se pode considerar como uma área urbana consolidada, apesar
de essas resoluções do Conama só entenderem como áreas urbanas
consolidadas regiões onde existam mais de 5 mil habitantes por
quilômetro quadrado. Vejam bem o que dispõem as resoluções do
Conama: 5 mil habitantes por quilômetro quadrado. Sabemos que em
cidade alguma do interior do Estado isso se tornará uma realidade.
Isso pode ser uma realidade para cidades como São Paulo, Nova
Iorque, Tóquio, Dubai, mas não para cidades do interior do Estado de
Minas Gerais. Isso tem impossibilitado a ligação de energia elétrica
pela concessionária de energia do Estado. Ou seja, a Cemig não pode
fazer a ligação elétrica nas construções dessas áreas dos Municípios
porque não tem parecer técnico favorável do IEF. Estou citando esse
exemplo da Avenida Jove Soares em Itaúna porque ela exemplifica
textualmente o que vem-se passando. Uma pessoa que mora nessa
avenida há 30, 40 ou 50 anos - como existem moradores que lá
residem por esse tempo -, se quer fazer uma reforma ou derrubar a
residência para construir um edifício, passa a não ter possibilidade de
fazer a ligação elétrica das novas construções.

Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: o Estado - e
quando falo Estado quero-me referir a todos os órgãos do governo em
todas as suas instâncias: municipal, estadual e federal - o Estado, de
maneira geral, não tem cumprido o seu papel de respeitar a
propriedade do indivíduo, do cidadão. Ele tem dificultado a vida do
cidadão. Isso mostra taxativamente a ineficiência do Estado brasileiro.
Pois existem resoluções, como as que citei aqui, do Conama, que se
chocam frontalmente com a realidade que vivemos nos nossos
Municípios. Lá estão ligados a iluminação pública municipal, todos os
edifícios que já foram construídos, todas as pessoas que moram na
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região têm direito a energia elétrica. Quem quer construir agora, quem
quer derrubar uma casa, construir um edifício gerando emprego e
renda, não tem possibilidade de fazer isso. É incrível como uma
resolução pode ser tão ridícula pela forma como foi redigida. A palavra
é “ridícula”, pois não temos outra para exprimir o ridículo do que está
textualmente nessas resoluções.

Estou entrando hoje com um requerimento na Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais da Assembléia Legislativa em que
solicitamos uma audiência pública para trazer aqui o Secretário de
Estado de Meio Ambiente, o Diretor-Geral do IEF, os representantes
legais da nossa concessionária de energia elétrica, a Cemig, a fim de
encontrarmos uma saída para a situação. O cidadão mineiro, assim
como os cidadãos de todos os outros Estados do País, está
extremamente prejudicado com essa situação. Em contrapartida,
quanto às obras no Município de Betim, as quais foram financiadas -
inclusive com o dinheiro do PAC -, nessas avenidas sanitárias
realizadas agora, a Cemig pode fazer a ligação. Mas, nas avenidas
que já existem há 30, 40, 50 anos, a Cemig se vê impedida de realizar
a ligação elétrica para o cidadão comum, para o cidadão que recolhe
seus impostos, que está gerando emprego e renda. Essa é uma
situação extremamente desagradável. A Casa Legislativa de Minas
Gerais precisa tomar uma posição institucional em relação a isso. É
impraticável que o IEF, a Cemig e essas resoluções do Conama
continuem prejudicando o desenvolvimento do nosso Município. Não
existe nenhum passivo ambiental que esteja sendo construído nessa
situação. Trata-se de áreas urbanas consolidadas, que têm de ser
tratadas como tal. Essa situação divide os cidadãos em dois tipos, o
que é impraticável num Estado de Direito. Temos aqueles que podem
fazer ligação de energia elétrica e aqueles que não podem, que se
vêem cerceados em relação a isso. Então a Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, como instituição, tem de tomar uma posição
definitiva em relação a isso, até mudando a legislação, se for o caso.
Daí a preocupação que tenho em requerer essa audiência pública
para trazer aqui os representantes legais do IEF, da Cemig e da
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a fim de
pôr um basta nessa situação. Conversei com o Deputado Sávio Souza
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Cruz, que preside a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais,
e quero contar, Deputado Sávio, com sua compreensão para que
possamos realizar essa audiência pública o mais rapidamente
possível. Era o que gostaria de trazer ao Plenário desta Casa, Sr.
Presidente. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.
O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, Deputado Doutor

Viana, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, senhoras e senhores que
acompanham os trabalhos pelas galerias, servidores da Casa,
profissionais da imprensa que fazem a cobertura neste Parlamento,
telespectadores da TV Assembléia que acompanham os nossos
trabalhos em 300 cidades pelo nosso Estado, o que me traz a esta
tribuna é uma preocupação muito grande com uma classe do nosso
Estado que está sendo oprimida pelo Decreto nº 44.035, que trata,
entre outras coisas, da idade dos carros que poderão ser usados no
transporte de passageiros. O referido decreto foi prorrogado e vence
agora dia 31 de dezembro. Ele diz que ônibus, “vans” e veículos
usados para o transporte fretado de passageiros não poderão ter mais
de 15 anos.

Em primeiro lugar, quero dizer que, para mim, segurança é
fundamental. Qualquer carro que transporte passageiros neste
Estado, seja fretado, seja de uso particular, deve estar em condições
de rodar em nosso Estado oferecendo segurança a seus ocupantes,
como também a todos que circulam próximo desse carro, no caso, os
que transitam pelas mesmas estradas, ruas e avenidas.

A minha fala aqui tenta sensibilizar o nosso Governador Aécio
Neves, que tem feito um trabalho tão brilhante em nosso Estado,
referência para o Brasil, colocando o nosso Estado na vanguarda.
Esse decreto, na verdade, compromete até essa posição vanguardista
do nosso Estado no trato com os profissionais do transporte fretado de
passageiros em Minas Gerais. O decreto é cruel, é injusto e precisa
ser revisto. Já venho lutando junto à classe desde o ano passado, em
reuniões com o Secretário Danilo de Castro. Este ano fiz reuniões
novamente para tentarmos resolver a questão. Neste momento, em
várias cidades pelo interior, os companheiros do transporte fretado
estão acompanhando este pronunciamento porque ontem, nesta



364

Casa, recebi um grupo que veio de Belo Horizonte, Grande Belo
Horizonte e cidades do interior, até da nossa querida Muriaé, terra do
nosso companheiro Deputado Braulio Braz. Estavam aqui esses
trabalhadores que não querem nada mais nada menos do que o
respeito do Estado e a garantia de continuar trabalhando na
legalidade. Digo legalidade porque, da forma como o decreto está e
como os fiscais do DER estão agindo nas estradas, estão empurrando
os trabalhadores do transporte fretado para a informalidade, para a
ilegalidade.

Na nossa reunião de ontem, Sr. Presidente, eles listaram alguns
pontos que acreditam precisam ser mudados no decreto, por exemplo,
a alteração de 15 para 25 anos da permissão para que esses carros
continuem rodando. Estão dispostos a submeter-se a uma fiscalização
de três em três meses para averiguar a condição do veículo. Então, o
problema, para mim, não diz respeito à idade do veículo, Deputado
Neider Moreira, mas, sim, à fiscalização.

Pode ocorrer de um veículo com 5 anos de idade estar em piores
condições que um de 20, 25 anos. Somente se não houver
fiscalização haverá riscos. Que se faça para eles o mesmo que foi
feito para o transportador rural. No transporte rural é permitido o uso
de veículo de até 25 anos de fabricação. Então, que se estenda a eles
a mesma condição.

Há um outro ponto a ressaltar. Considero o decreto injusto e cruel
porque ele apenas determina que certos veículos não podem mais
rodar, sem apresentar alternativas. Não existe uma linha de crédito à
disposição desse microempresário para que substitua o seu ônibus
velho por um veículo mais novo. Além disso, ninguém diz o que será
feito do seu carro, quem o comprará, quem assumirá seu prejuízo. O
veículo tirado de circulação, em razão do limite de 15 anos, não
servirá para mais nada, a não ser para ferro-velho. O decreto é cruel e
injusto, e não consigo ver na figura do nosso Governador crueldade e
injustiça. Aliás, ele prega exatamente o contrário.

Há um outro ponto. Quando o DER autua um transportador
legalizado - pasmem, Deputados e Deputadas - por qualquer erro, por
menor que seja, no preenchimento da lista de passageiros, como um
engano no número de identidade, a multa é de quase R$500,00.
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Todavia, o transportador clandestino, se autuado em razão dessa
clandestinidade, recebe uma multa de R$60,00. Assim, o clandestino
zomba dos trabalhadores regulamentados ao dizer que é melhor ser
marginal, que é melhor trabalhar na ilegalidade, que a multa deles é
de apenas R$60,00, valor que pode ser parcelado em até três vezes;
ao passo que o valor da multa do trabalhador regulamentado é de
quase R$500,00, a ser paga em 10 dias, sendo esse também o prazo
para dela recorrer. Esse tratamento é totalmente arbitrário, contrário a
qualquer princípio.

Há ainda um outro ponto relativo ao transportador do serviço fretado.
Imaginemos que um grupo de Deputados desta Casa queira realizar
uma viagem e resolva alugar uma “van” regular, legal, que paga seus
impostos. O proprietário desse veículo terá de preencher e apresentar
um documento com 12 horas de antecedência da viagem. Esses
transportadores estão pedindo que esse número de horas seja
reduzido para quatro. Se uma viagem é contratada às 17 horas, o
veículo só poderá sair 12 horas depois, ou seja, a viagem terá de
começar de madrugada. Se o veículo for apanhado fora do horário
ajustado no contrato, a multa será de quase R$500,00. É muita
injustiça com quem quer trabalhar, é muita crueldade com aquele que
quer pagar seus impostos e trabalhar na legalidade, isso para não
dizer que é muita incoerência. Os carros de placa cinza, Deputado
Antônio Júlio, circulam sem nenhuma fiscalização e, por isso, estão
transportando pessoas, mediante cobrança. Já os veículos de placa
vermelha sofrem todo tipo de pressão, de coação e de
constrangimento. Seus proprietários são tratados como marginais. Por
isso, os transportadores pedem que, para gerar a Autorização de
Transporte Fretado - ATF -, esse número de horas seja reduzido para
quatro. Meu Deus, isso é tão simples.

Eles pedem, ainda, a possibilidade de se alterarem pelo menos
quatro nomes nessa ATF gerada. Ou seja, uma vez a ATF gerada, se
um passageiro desistir de viajar, não se pode colocar outro no lugar.
Eles pedem que pelo menos permitam que quatro nomes sejam
substituídos na ATF. Se três ou quatro pessoas fazem o
cancelamento, a viagem começa a dar prejuízo. Eles pagam impostos
exorbitantes, estão sob o peso da fiscalização. Creio que o que eles
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pedem em relação ao Decreto nº 44.035 não é muito, e requer apenas
sensibilidade do Governador para alterá-lo. Por duas ou três vezes,
eles me disseram: “Vamos fazer uma carreata, Deputado; vamos para
a porta do Palácio”. Liguei para o Secretário Danilo de Castro e falei:
“Secretário, a classe está querendo fazer um movimento. Vamos
evitar isso, porque não é bom”. Conversei com a classe, que me ouviu
e resolveu não fazer o movimento até que se obtenha uma resposta.
Ontem liguei para o Secretário Danilo de Castro - o grupo estava
reunido, e o coloquei no viva-voz -, e ele me disse que, até o dia 26,
teremos uma resposta. No entanto, há um suspense. Que resposta
virá? Teremos uma solução ou permaneceremos com o problema?
Será que o Papai Noel dos companheiros trabalhadores do transporte
fretado em Minas Gerais vai ser tão amargo? Será que eles vão ter de
suportar o peso tão injusto do Decreto nº 44.035?

Concedo aparte ao companheiro de bancada e ex-Presidente desta
Casa, Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte)* - Obrigado, Deputado
Vanderlei Miranda, que faz um discurso da maior importância para
essa classe, que é tão sofrida e tão perseguida sem motivos. Esse
decreto exige tudo isso. Como bem disse V. Exa., para que serve
essa burocracia que se implantou no transporte fretado? Isso é um
dos maiores absurdos que podemos ver. Isso acontece muito em
nossa cidade, no interior. Quando uma pessoa falece em outro
Município, é preciso fretar uma “van”. Todavia, se formos seguir o
decreto, não será possível fazer esse transporte.

O Deputado Vanderlei Miranda - O defunto precisa marcar hora para
morrer.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte)* - O defunto tem de esperar.
Temos um problema claro, na prática. No dia 8 de dezembro, em
Conceição do Pará, haverá a Festa de Nossa Senhora. Há romarias.
Vários ônibus e “vans” ficam em frente à Matriz para fazer o transporte
diário de pessoas, como se fossem lotações. Portanto, se o decreto
for seguido “a ferro e fogo”, não poderão fazer isso. Nesse caso, a
população ficará sem o transporte. Não há como saber quem vai ser
transportado naquele dia. Várias pessoas vão ao local a pé, com a
intenção de voltar de ônibus ou de “van”. Penso que o governo precisa
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ter sensibilidade. Há algo por trás disso; estão protegendo os
interesses de alguma categoria.

Esse pronunciamento, Deputado Vanderlei Miranda, é da maior
importância. Hoje escutei na imprensa a notícia de que haveria uma
grande movimentação. Aliás, é preciso fazê-la mesmo, pois governo e
política só funcionam na pressão. O que se quer não tem a mínima
lógica. Além disso, não é dada uma justificativa. Por que isso? Por
causa da segurança? Esse pronunciamento já foi feito outras vezes e
deu resultado: suspenderam o decreto. Aliás, o decreto é tão bom que
já foi suspenso umas cinco vezes. E terá de sê-lo outra vez, sob pena
de o governo pagar caro por isso. Esses trabalhadores não vão
aceitar serem tratados como bandidos, como está acontecendo,
principalmente no que se refere à fiscalização feita pelo DER.
Portanto, têm de ir para a porta do Palácio, têm de fazer movimento, a
fim de sensibilizar o Governador Aécio Neves. Talvez ele não saiba
desse grande problema, visto que às vezes há barreiras que impedem
o acesso às informações. V. Exa. está de parabéns! Se precisar,
conte comigo, a fim de levantarmos essa bandeira juntos.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, para concluir,
gostaria de registrar que a categoria quer continuar pagando seus
impostos e trabalhando na legalidade. Na verdade, esses
trabalhadores estão sendo empurrados para a ilegalidade, mas não
querem isso.

O que a classe quer é condições de trabalho e respeito. Acredito
que o Governador Aécio Neves se sensibilizará, reverá esse decreto e
atenderá ao que a classe busca.

Estamos vendo todos os dias acidentes e mais acidentes no
transporte irregular e clandestino. Se queremos trazer para a
legalidade o transporte fretado de passageiros do nosso Estado,
temos de adequar esse decreto, para que sejam corrigidas as
injustiças. No caso, poderemos trazer mais pessoas da informalidade
para a formalidade e da ilegalidade para a legalidade. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Rosângela Reis.
A Deputada Rosângela Reis - Sr. Presidente, Deputado Doutor

Viana, meus caros Deputados e Deputadas, mineiros que nos
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acompanham pela TV Assembléia e imprensa, estamos aqui
utilizando esta tribuna com muita satisfação, especialmente para
cumprimentar o corpo docente e todos os alunos da Escola Estadual
Doutor Ovídio de Andrade, localizada no Bairro Bom Retiro, no
Município de Ipatinga, pelo excelente resultado no Programa de
Avaliação de Alfabetização -Proalfa - este ano: obtiveram o 1º lugar
entre as 2.450 escolas mineiras que tiveram avaliada a capacidade de
leitura, entendimento e escrita de seus alunos de até 8 anos de idade.
Apresentei ainda à Comissão de Educação um requerimento para que
a escola receba os parabéns desta Casa Legislativa.

Em uma escala com o mínimo de 500 e o máximo de 800 pontos, os
alunos que cursam o 3º ano do ensino fundamental da Escola
Estadual Doutor Ovídio de Andrade obtiveram uma média de 719,53
pontos, a maior nota do Estado.

A nota é um dos parâmetros importantes de avaliação de
desempenho, por isso o resultado da Escola Estadual Doutor Ovídio
de Andrade no Proalfa este ano é motivo de orgulho para todos os
que torcem pela melhoria da qualidade da educação. Ele foi resultado
de um esforço conjunto da diretoria da escola, professores, alunos e
seus familiares no incentivo à leitura.

No início deste ano foi criado o Clube da Leitura. Três vezes por
semana, os alunos levam para casa textos para estudar. O material é
devolvido à escola junto com uma ficha de avaliação dos pais a
respeito do nível da leitura dos filhos.

O formulário preenchido é entregue a uma pedagoga, que
acompanha o desempenho do estudante, o que permite a aplicação
de um ensino mais direcionado às necessidades de cada um nas
salas de aula.

Todos hoje reconhecemos o grande poder da leitura para abrir as
mentes e os horizontes, além de melhorar a crítica e a interpretação,
capacidades fundamentais para o bom exercício da cidadania e da
vida em sociedade. Sabemos que incentivar a leitura na tenra idade
contribui para a formação de cidadãos mais conscientes e
participantes na constante transformação social. A Escola Estadual
Dr. Ovídio de Andrade tem ampliado essas oportunidades também por
meio da oferta de aulas de reforço e de muitas atividades extraclasses
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voltadas para a cultura e a contextualização prática dos ensinos
teóricos. Como educadora e cidadã do Vale do Aço, estou
extremamente orgulhosa do trabalho dessa escola a favor da
educação de qualidade e do exemplo que tem dado, de que é possível
fazê-lo com práticas simples, esforço e co-responsabilização dos
interessados.

Sr. Presidente, gostaria de tratar também de outro assunto. Na
semana passada, dia 4, participamos de audiência pública da Agência
Nacional de Transportes Terrestres, ocasião em que foi discutida a
concessão das Rodovias BR-040, Distrito Federal-Juiz de Fora,
936km; BR-381, Belo Horizonte-Governador Valadares, 301km; BR-
116, Minas Gerais-Bahia e Minas Gerais-Rio de Janeiro, 816km. A
duplicação desse trecho da BR-381 também foi abordada. A Frente
Parlamentar em Defesa da Duplicação da BR-381 recebeu do DNIT o
anteprojeto dessa duplicação, que tinha assegurada no Plano de
Aceleração do Crescimento - PAC - uma verba de
R$1.600.000.000,00. Isso tudo nos preocupa, porque não queremos
ver essa grande obra ameaçada. A proposta da ANTT é marcar os
trechos que ainda não foram ampliados e revitalizá-los, além de
colocar as barreiras para os pedágios imediatamente.

Pedimos uma audiência pública nesta Casa para explicar essas
duas propostas e escolher a melhor delas, fazendo um trabalho em
defesa da qualidade das rodovias de Minas Gerais, a fim de
proporcionarmos maior segurança ao transporte, sem nos
esquecermos da preservação do meio ambiente. Além disso, muito
nos preocupam as famílias que poderão ser deslocadas, bem como a
qualidade da aplicação dos recursos.

Estamos preocupados e realmente queremos o melhor projeto para
o nosso Estado. Agradeço pela oportunidade. O meu muito obrigada,
Sr. Presidente. Vamos estar sempre lutando em defesa da qualidade
das rodovias do nosso Estado.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Doutor
Viana, Sras. e Srs. Deputados, imprensa, povo do nosso Estado. Vou
falar sobre dois assuntos importantes e atuais, que merecem reflexão
por parte desta Casa, principalmente para os Deputados que atuam
no Norte de Minas.
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Em primeiro lugar, gostaria de falar sobre a programação do
governo federal relativa às estradas federais, isto é, às BRs. Na
semana atrasada eu falava aqui, desta tribuna, sobre o programa que
está sendo implantado, ou que vai ser implantado, de concessão das
estradas federais, que tem por objetivo a instalação de pedágios em
Minas Gerais. Na ocasião, manifestei-me frontalmente contrário a
esse programa porque entendo que, primeiro, o governo federal tem
de promover a recuperação das nossas estradas para depois, num
segundo momento, pensar em privatização, ou seja, na concessão
dessas estradas à iniciativa privada para implantar os pedágios e
manter uma conservação continuada.

Conversando com o Dr. José Élcio, Diretor do DER, tomamos
conhecimento de que se trata de um programa que poderá ser
lançado com a aquiescência do governo do Estado, com a
coordenação do governo, mas não é isso que vai mudar a minha
opinião. No entanto, pelo menos teremos oportunidade de fazer uma
discussão maior a respeito desse programa de privatização das
nossas estradas porque, se elas forem deixadas da forma como
estão, nas mãos do governo federal, com toda sua incapacidade de
gerir e recuperar as estradas, a situação se complicará ainda mais.
Trata-se de um programa que merece muito uma reflexão maior,
merece ser amplamente discutido e debatido. Se o governo do Estado
se propôs a isso, também temos de discutir, mas fato é que já surgiu
uma luz no fim do túnel.

O governo Aécio Neves deu demonstração de que partiu da retórica,
uma vez que está implementando um dos maiores programas de
asfaltamento das nossas estradas por meio do Proacesso e dos “links”
estruturantes, que ligam regiões importantes. Podemos perfeitamente
abrir um canal de discussão porque da forma como está não pode
continuar. As estradas de Minas estão em péssimo estado de
conservação. As estradas federais que cortam Minas Gerais
caminham num passo muito lento de recuperação, principalmente no
Norte do Estado, como é o caso da BR-135 e da BR-367, no
Jequitinhonha, que são estradas que desafiaram e continuam
desafiando os governos durante tantos e tantos anos.

Então, eu gostaria muito de chamar atenção do governo federal para
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a necessidade de recuperação das nossas estradas. A BR-135, por
exemplo, corta todo o Norte de Minas nas Regiões Sudeste e
Nordeste e é o principal meio de ligação das Regiões Sudeste,
Centro-Oeste e Sul com a Região Nordeste. Esse trecho de
Itacarambi a Manga iniciou-se há exatos 12 anos e paralisou-se
também há 12 anos. Todo ano essa estrada é motivo de anúncios do
Ministério dos Transportes, de Deputados Federais, dizendo que vão
reiniciá-la, mas ela continua da mesma forma. O segundo trecho, de
Manga a Montalvânia, de mais de 70km, isolando cidades importantes
como Montalvânia, Miravânia e Juvenília, continua da mesma forma.

Atendendo à solicitação das populações de Januária, Itacarambi,
Manga e Montalvânia, a Comissão de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas realizará audiência pública na cidade de Manga, com
presença dos Drs. José Élcio e Fernando, Superintendente do DNIT, e
de Deputados Federais, para sabermos o que existe de verdade na
recuperação dessa BR. Fala-se em privatizar uma estrada que ainda
não saiu do papel e que, há quase 20 anos, desafia todos nós,
causando prejuízo muito grande à população, até mortes. O trecho de
Curvelo a Montes Claros é um dos mais perigosos, onde morrem
pessoas todos os anos. Essa BR já faz parte do programa de
privatização e de instalação de pontos de pedágio, sem sequer haver
saído do papel.

Já a BR-367 é a principal ligação entre toda Minas Gerais com o
Leste do País, ligando-nos a Porto Seguro, ao litoral baiano, ao
Estado da Bahia. Há um trecho de Almenara até Salto da Divisa que
nem parece uma BR, pois é apenas uma estradinha sem
pavimentação, com pontes estreitas e volume muito grande de
veículos. Fizemos contato com o Dr. José Élcio, que nos garantiu que
o convênio do DNIT com o Estado vence em 31/12/2008 e após esse
vencimento poderá ser aberto novo processo de licitação e essa
estrada ainda ser inserida no PAC.

Portanto, quero dizer às populações dos Municípios de
Jequitinhonha, Almenara, Jacinto, Salto da Divisa, Rubim e Rio do
Prado que, a partir de 31 de dezembro, findando esse contrato,
poderemos iniciar um movimento vigoroso para abrir nova licitação e
colocar um ponto final nessa história sem fim da BR-367, com
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intermináveis capítulos.
Outro assunto que traz à tribuna é um convite que desejo fazer aos

Prefeitos eleitos do Norte de Minas para estarem presentes em
Montes Claros, na próxima quinta-feira, dia 13, para discutir o PPAG,
uma revisão do programa que já foi discutido nesta Casa. Por meio
desta Assembléia Legislativa, abriremos a possibilidade de uma
discussão mais aprofundada. Ainda há pouco eu falava com o
jornalista João Carlos sobre a necessidade de a população norte-
mineira estar presente, os representantes dos Municípios, Prefeitos e
Vice-Prefeitos eleitos e Vereadores para que possamos apresentar
propostas. Após as reuniões que aconteceram em Belo Horizonte e
em outras cidades, a Casa já está de posse de mais de 400 propostas
da Região Metropolitana de Belo Horizonte e Sul de Minas e Triângulo
Mineiro.

Por sua vez, o Norte de Minas, o Jequitinhonha e o Mucuri poderão
discutir e apresentar suas propostas para que sejam transformadas
em projetos de lei e encaminhadas ao Governador Aécio Neves, para
sanção. Tenho absoluta certeza de que essa é a grande oportunidade
que temos. Com todo o apoio do Governador Aécio Neves ao Norte
de Minas, ao Jequitinhonha e ao Mucuri, ainda há muita coisa a ser
feita. De qualquer forma, contamos com a boa-vontade do
Governador, que tem demonstrado que vai muito além do discurso,
fazendo-se sempre presente nessas regiões com ações
governamentais nas áreas da saúde e da educação. Não é à toa que
estamos transformando a educação de Minas Gerais, que estava em
10o lugar nessa área quando Aécio assumiu o governo; mas o Estado
avançou muito, e hoje Minas Gerais oferece mais um ano para nossos
alunos, livros didáticos, reforma das escolas e valorização dos
profissionais da educação. Mas ainda temos de apresentar as
propostas que serão levadas ao Governador.

Na área da saúde, a Microrregião de Januária reuniu-se conosco na
semana passada, e vamos apresentar as propostas da transformação
do hospital de Januária em hospital regional; da criação de uma
unidade de tratamento intensivo naquela cidade para tratamento dos
pacientes renais crônicos, com hemodiálise, que ainda não existe em
Januária; e do transporte sanitário de pacientes. Enfim, Januária vai
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estar presente.
É também a grande chance de apresentarmos propostas para o

combate à seca. A região norte-mineira já enfrenta sete meses de
seca. Ontem, graças a Deus, começou a chover em Montes Claros e
em algumas outras regiões do Norte de Minas. Essas chuvas trazem
um pouco de alento à nossa gente, pois em Municípios como
Itacambira não havia água para beber; em São João do Paraíso a
população está sendo servida por caminhões-pipa. Sabemos que a
chuva é uma bênção de Deus, mas o homem tem de fazer a sua
parte: temos de construir as nossas barragens e atender à região para
que na época da seca, passados sete meses, não vejamos as
romarias e as pessoas crentes pedindo a Deus a bênção da chuva.
Deus faz a sua parte, mas o homem também tem de fazer a sua, e
este é o grande momento para apresentarmos as nossas propostas
no PPAG.

Também a Unimontes será alvo de ações, de propostas e de
emendas; enfim, ela vai fazer parte do PPAG, pois queremos trazer
mais recursos para essa que é a melhor universidade estadual do
País. O seu Reitor, o Prof. Paulo César, tem feito um trabalho
fantástico, mas é também necessário que esta Casa e o governo do
Estado socorram a Unimontes para que ela se expanda para o Mucuri,
o Jequitinhonha e o Noroeste de Minas, criando mais câmpus
universitários por esse “nortão” afora.

Quanto às nossas estradas, os vínculos estruturantes, temos a
Transfranciscana, ligando Pirapora a Ibiaí - trecho já asfaltado -, e
Ibiaí a Ponto Chique, São Romão, São Francisco e indo a Pedras de
Maria da Cruz, servindo a todo o Vale do São Francisco, maior vale e
de mais férteis terras que temos. Essa estrada fará parte do PPAG.

Por último, Sr. Presidente, queremos chamar a atenção para um
problema seriíssimo que nos incomoda a todos e que o Governador
Aécio Neves tem atacado de frente, com coragem e determinação: a
construção de unidades habitacionais, de moradias para que a
população viva com dignidade. O governo lançou, então, o Lares
Geraes, por meio da Cohab, e queremos que a partir do próximo ano
as cidades norte-mineiras também tenham vez nesse programa e que
cada Município tenha o seu conjunto habitacional, com 100 ou 80
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casas, pois é a dignidade da população que começa com o seu lar.
Maior exemplo ocorreu na cidade de Riacho dos Machados, cuja
Prefeita, Domingas, em uma ação muito vigorosa, apresentou o
projeto, doou o terreno e “correu atrás” da Cemig e da Copasa para
construção das redes de energia elétrica e hidráulica,
respectivamente; agora, ao final deste ano, o Município de Riacho dos
Machados vai inaugurar 96 casas.

É muito importante as pessoas e as autoridades sentirem a alegria
da população, do povo, da família, quando recebem a sua casa. O
Programa Lares Geraes tem de ser ampliado. Faremos tudo que for
possível para apoiar o Governador em seu orçamento, nesta Casa, e
destinar à Cohab e à Secretaria do nosso colega Dílzon Melo os
recursos necessários para que possamos criar pelo menos um
pequeno conjunto habitacional em cada cidade norte-mineira, em
cada cidade de Minas Gerais.

Fica aqui o nosso apelo ao governo do Estado para que reforme as
nossas estradas antes de apresentar o programa de instalação de
pedágios. É um absurdo o que estão querendo fazer. Em especial as
BRs-135 e 367, e o ano que vem será eleito o ano de luta por elas.
Discutiremos todos esses assuntos no PPAG e, de uma maneira
muito especial, com muita ênfase, o dos conjuntos habitacionais. Deve
ser criado e instalado pelo menos um pequeno conjunto habitacional
em cada Município, a fim de se diminuir o grande déficit habitacional
de nosso Estado, que deve estar hoje em milhares de casas. Só em
Montes Claros, há hoje um déficit habitacional de 20 mil moradias
para a população de baixa renda.

Sr. Presidente, termino dizendo que faz parte dos compromissos e
do plano governamental do Prefeito eleito, Luiz Tadeu Leite, um
investimento muito grande da Prefeitura, mas também é necessário
que o Estado invista em Montes Claros para que possamos construir
casas para as famílias montes-clarenses. Muito obrigado.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, talvez, pela honra do tempo que me foi concedido, 13
minutos, ocuparei a tribuna para falar do 13, o PT, que, nesse final de
semana, teve uma reunião importante da sua Executiva Nacional. Na
semana passada, houve uma reunião importante da sua Executiva
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Estadual, no sentido de avaliar a conjuntura, a crise econômica
internacional e apontar os desafios políticos para esse período pós-
eleitoral.

Inicio fazendo coro com o órgão máximo deliberativo do PT no
Estado, a nossa Executiva Estadual, que adotou uma postura de
defesa do partido, de defesa do governo Lula, diante de críticas, a
meu ver, improcedentes e até deselegantes, proferidas na semana
passada, fugindo ao feitio do governo do Estado. O Governador disse
que será perverso para o Brasil mais quatro anos do que está aí:
crescimento econômico, programa Bolsa-Família, Luz para Todos,
redução da pobreza, justiça social. Queria discordar. Não só eu, como
Deputado, mas 80% da população brasileira hoje defendem e
aprovam o governo Lula. Sabemos que temos desafios a serem
enfrentados, que podemos avançar mais em várias áreas, que
enfrentaremos turbulências numa economia globalizada. O
Governador disse que é um governo extremamente perdulário. O
Deputado Domingos Sávio, com seu brilhantismo, sabe que
perdulário, no sentido que o Governador quis atribuir - imagino -, deve
ter sido da gastança, do desperdício. Corrigindo, refiro-me ao
Deputado Sávio Souza Cruz.

Aliás, o Deputado Domingos Sávio, em pronunciamento feito na
semana passada, fez coro com o Governador. Ele falou que o governo
criou 80 mil cargos para a “companheirada”. Acredito que o Deputado
Domingos Sávio quis elogiar a competência dos petistas, porque os
80 mil cargos foram criados por concurso público. Então, se isso foi
feito para atender aos petistas, é sinal de que ele elogiou a
capacidade dele.

O Deputado Sávio Souza Cruz deve ter imaginado que o
Governador quis chamar o Presidente Lula de Presidente da
gastança, do desperdício. Sinceramente, gastar recurso público com o
Bolsa Família é investir na pessoa; abrir 150 escolas técnicas federais
é investir no ser humano; eletrificar 7 milhões de propriedades no
Brasil com o Luz para Todos é investir no conforto, na qualidade de
vida e na geração de produção econômica no campo.

Será que o governo do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso
deixou algum legado de políticas sociais consistentes? Quero dizer
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que não tenho saudade do governo Fernando Henrique. Se
tivéssemos seguido a política econômica do governo Fernando
Henrique, o Brasil estaria numa situação de extrema dificuldade para
enfrentar a crise econômica atual. O Brasil enfrenta essa atual crise
com vigor porque hoje tem uma política calcada no fortalecimento do
mercado de consumo interno, com distribuição de renda e com
políticas públicas sociais. Daí a sua vitalidade. Repito: não tenho
nenhuma saudade do governo Fernando Henrique e não quero o
PSDB na Presidência da República. O PT tem de ter candidato próprio
à Presidência da República.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Agradeço ao
Deputado André Quintão a gentileza da concessão do aparte. Ouvi a
entrevista em que o Governador Aécio Neves fala que o Brasil não
merece outra administração petista. Fiquei sem entender. Há pouco
tempo, ouvi uma declaração do mesmo Governador Aécio Neves que
justificava a chamada Aliança Belo Horizonte dizendo que não havia
nenhuma diferença importante entre o PT e o PSDB.

Fico imaginando se o Governador também pensa que o Brasil não
merece uma administração peessedebista, já que, na visão dele, são
tão iguais. Confesso minha dificuldade em entender o raciocínio
político administrativo do Governador Aécio Neves.

Cumprimento V. Exa. Ao falar sobre o PT, quero congratular-me
com V. Exa. pela vinda de três companheiros seus e destacar o
retorno do Deputado Adelmo Carneiro Leão, grande batalhador pela
saúde no nosso Estado. Quem sabe questões graves da saúde de
Minas que estão sendo desdenhadas por todos nós, que não
merecem a cobertura da imprensa, tão tutelada nos dias de hoje,
como o avanço dramático da doença de Chagas, tenham mais
atenção. O Governador também conseguiu colocar Minas Gerais na
vanguarda do crescimento da doença de Chagas. Isso nos preocupa
muito.

Solidarizo-me com o nosso companheiro Deputado Roberto
Carvalho pela difícil tarefa que terá, pois li nos jornais que cinco
Capitais foram consideradas tecnicamente quebradas, entre elas a
nossa querida Belo Horizonte, administrada pelo “Bom de Serviço”,
Prefeito Pimentel.
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O Deputado André Quintão* - Muito obrigado, Deputado Sávio
Souza Cruz. Aliás, queria dizer que aprovei, nas Comissões de
Participação Popular e de Saúde, uma audiência pública para 3 de
dezembro próximo, a partir de matérias veiculadas no jornal “Hoje em
Dia”, para discutir o avanço da doença de Chagas em Minas Gerais.
Só no Município de Fruta-de-Leite, Norte de Minas, 50% da população
está afetada pela doença de Chagas. Trata-se de um quadro muito
preocupante.

Vejo daqui o nosso companheiro e amigo Flávio Leal, de Joaíma. Se
a situação continuar assim, chegará lá em Joaíma. Melhor, não
chegará lá, porque o Município tem um Prefeito competente, que foi
reeleito, mas abra os olhos. Se o governo do Estado não tomar as
providências sanitárias, ambientais, educacionais e habitacionais,
essa doença pode alastrar-se por toda a região. Então, vamos tomar
as medidas que competem à Assembléia.

Sr. Presidente, gostaria de dizer, mais uma vez, que respeito o
Governador Aécio Neves. Aliás, houve aqui uma série de audiências
do PPAG, em que elogiei alguns projetos, como o para o semi-árido,
que está previsto, de convivência com a seca e inclusão produtiva.
Acredito que o modelo de planejamento tem avanços. Acredito que a
proposta de escolas estaduais, a reforma de escolas rurais, para o
próximo ano, é interessante. Fazemos aqui uma oposição respeitosa.
Nunca chamei o governo do Estado, por exemplo, de governo omisso,
inepto porque tem, na execução orçamentária dos projetos
estruturadores, os prioritários, uma média de 43% de execução no fim
do ano. Deve haver problema na gestão, na liberação de recursos.
Mas acho complicado fazer avaliação política de acordo com o
público.

Na campanha eleitoral, Deputado Sávio Souza Cruz, o PT é um bom
amigo. Aí quem vale é a aliança. Para a bancada dos Deputados
Federais do PSDB, nessa disputa interna com o Serra, “O Lula não;
ele é o Presidente da ‘companheirada’; temos de varrer essa turma
daí”. Quando está em uma inauguração, são só elogios; quando está
no público interno, só críticas. Sinceramente, temos de ter uma
posição. Eu sou Oposição ao governo do Estado, mas reconheço
avanços. Considero o Governador um homem talhado para a política,
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moderno, jeitoso, que tem trânsito, que dialoga. Acredito que o
governo do Estado pode ser mais ousado na área social, mas faço
essa disputa aqui, no PPAG, dentro do meu Partido, com elegância.
Então quero dizer, de maneira nítida, que a direção estadual do PT,
que é quem fala pelo Partido, aprovou, por unanimidade, uma nota de
repúdio às declarações do Governador; e a direção nacional também,
da mesma maneira.

Não vou comentar aqui desmentido do Governador. Comento o que
foi publicado pela imprensa. Aliás, parece que foi acertado; é uma
estratégia do PSDB, porque o Deputado Domingos Sávio, no mesmo
dia, veio a esta tribuna criticar a “companheirada”. Essa
“companheirada” vai estar de mãos dadas com os tucanos agora, na
Prefeitura de Belo Horizonte. Não se pode atacar muito a
“companheirada” não, senão dá curto-circuito na Prefeitura, porque
vão atuar de mãos dadas. Então como é que se vai fazer com a
“companheirada” lá? Vai haver muito choque com a “companheirada”
aqui, da PBH. Acho até que V. Exa. tinha de ter cuidado ao se referir à
“companheirada”, porque a “companheirada” vai estar ao lado da
“tucanada”. Ou o PSDB não vai querer participar aqui do governo? Ou
parece que não, que é só para a “companheirada”?

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - É um prazer, Deputado
André Quintão. Agradeço-lhe o aparte que me concede. Observando o
pronunciamento de V. Exa., não pode me ocorrer outra referência - e
eu o faço de forma muito respeitosa -, para analisar a postura do
Governador Aécio Neves em relação ao governo federal, senão fazer -
como disse, de forma muito respeitosa - uma comparação, dizendo
que, do ponto de vista da análise política, da condição de Oposição
respeitosa, de Oposição que contribui, avalio que o Governador Aécio
Neves está para o Presidente Lula, do ponto de vista do seu
comportamento como homem público, portanto, homem que tem uma
linha partidária ideológica, como uma Oposição responsável, séria e
que contribui, assim como V. Exa. tem estado para o Governador
Aécio Neves, como uma Oposição que contribui, séria, que faz as
suas críticas e que com certeza as faz dentro do limite democrático. O
Governador Aécio Neves fez críticas ao Presidente Lula, e não foi a
primeira vez. Também as fiz nesta tribuna, na semana passada, e
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também não foi a primeira vez nem certamente será a última, mas
sempre o fizemos de forma respeitosa.

O Governador Aécio Neves não se desmentiu, apenas ponderou. E
acho que foi de forma muito oportuna porque já estava sendo criada
uma tempestade, a ponto de a executiva nacional se reunir para fazer
nota de repúdio porque um homem público que é da Oposição e que
nunca negou que é da Oposição manifestou publicamente que não
concorda com algumas questões do governo federal. E é muito fácil
identificar essas questões com as quais não concordamos. Eu disse
aqui, por exemplo, que não concordo com o fato de o PT sempre ter
proclamado que faria uma verdadeira cruzada contra a corrupção e
que, no entanto, essas coisas não aconteceram, foram para debaixo
do tapete. Falei que essa história de ficar criando cargo de confiança
sistematicamente para abrigar companheiro é uma prática atrasada da
política. O Governador Aécio Neves pontuou isso também. Falei que
hoje temos problemas pontuais no Brasil. Citei como exemplo o
adubo, que dobrou de preço este ano, num primeiro momento, sob a
alegação de que era o petróleo que estaria subindo. Depois, quando o
petróleo caiu para a metade, o preço do adubo não se reduziu. Então,
já concluo dizendo que fizemos algumas críticas pontuais, mas no
meu pronunciamento lembrei, e reitero aqui, que nunca deixei de
reconhecer os méritos do governo federal. O Governador Aécio Neves
diz publicamente que tem uma relação de respeito e parceria com o
governo federal, como tenho aqui com o Prefeito Pimentel. Portanto,
V. Exa. talvez tenha entendido errado. Usei meu legítimo direito e
dever de ser da Oposição, como fez o Governador Aécio Neves. Isso
não significa falta de respeito com o Presidente Lula nem um
acirramento de posições. Muito obrigado pelo aparte, Deputado André
Quintão.

O Deputado André Quintão* - Agradeço, mas V. Exa. falou que
quem está governando o Brasil, o Presidente Lula - tenho aqui as
notas taquigráficas -, não pode ficar o tempo todo no palanque
fazendo bravata. O Presidente está fazendo Bolsa Família, está
fazendo uma universidade federal no Vale do Jequitinhonha e do
Mucuri, o Presidente está fazendo uma universidade federal de
medicina em Divinópolis, cidade de V. Exa. Divinópolis, hoje, tem uma
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faculdade federal de medicina por causa do Presidente Lula. Que
bravata é essa? Possibilitar ao estudande de Divinópolis estudar
medicina é bravata ou ação de governo? Então, gostaria de dizer que
V. Exa. exagerou talvez no calor, ao fazer coro com o Governador.
Falou que o PT joga a ética para debaixo do tapete. Queria fazer uma
comparação: quantas CPIs foram instaladas no governo Lula e
quantas foram instauradas nesta Casa? Quantas tentativas fizemos?
Lá é debaixo do tapete e aqui é debaixo do carpete. Qualquer assunto
que tentamos apurar, como a aplicação dos recursos na saúde, não
prospera.

Sinceramente, deveríamos ter um pouco mais de tranqüilidade e de
calma. Acho que a Oposição é legítima, mas não sou daqueles que
gostam de fazer oposição adjetivada. O Governador fez uma oposição
muito adjetivada. Falou que o Presidente Lula está governando “para
a companheirada”. Quero ver a “companheirada” agora na Prefeitura
de Belo Horizonte. Companheirada, fique atenta com os tucanos,
porque a tucanada está chegando.

* - 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 3.018 a 3.024/2008, da Comissão de Direitos
Humanos, e 3.025 a 3.028/2008, da Comissão de Meio Ambiente.
Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do
Deputado Adalclever Lopes (6), solicitando a retirada de tramitação do
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Requerimento nº 1/2007 e dos Projetos de Lei nºs 768, 1.032 e
1.144/2007, 2.336 e 2.852/2008 (Arquivem-se o requerimento e os
projetos.); e, nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento
Interno, requerimento do Deputado Lafayette de Andrada e outros,
solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a rede
de Supermercados Bahamas Ltda. pelos 25 anos de sua criação.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Meio Ambiente,

solicitando seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Nova Lima
pedido de informações sobre a situação dos efluentes do sistema de
esgotos do Condomínio Alphaville e sobre a destinação,
especificamente, dos efluentes advindos do “shopping” desse
empreendimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua
vez, requerimentos do Deputado Adalclever Lopes (5), solicitando a
retirada de tramitação dos Projetos de Lei nºs 131, 133, 134 e
1.093/2007 e 2.242/2008 (Arquivem-se os projetos.).

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto
Abramo, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado 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 - Sr. Presidentes, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, a minha presença no Plenário hoje é para comunicar a
toda a região a visita do Sr. Governador Aécio Neves a Teófilo Otôni,
no próximo dia 27, em companhia de seu pai, ex-Deputado Federal
por sete vezes, Aécio Ferreira da Cunha, quando a nossa cidade
receberá também o Chefe do Ministério Público de Minas Gerais,
Jarbas Soares. Num momento interessante, sentimental, será
prestada uma homenagem ao ex-Deputado Federal, ex-Deputado
Estadual, ex-Secretário de Finanças de Minas Gerais, Tristão da
Cunha, cujo nome será posto no prédio do Ministério Público,
recentemente construído, e que será inaugurado naquela data. A
importância deste momento supera os aspectos políticos. Na verdade,
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é um momento emocional, de gratidão não apenas ao Governador
Aécio Neves mas ao seu pai, Aécio Ferreira da Cunha, ao seu avô,
Tristão da Cunha, e ao seu bisavô, Benjamin da Cunha, originários de
Teófilo Otôni.

No início do século XIX, aportou Benjamim da Cunha para construir
e dirigir o primeiro educandário daquela cidade, poucos anos após a
sua fundação, em 1853, por Theophilo Benedicto Ottoni.

É um instante especial, Sr. Presidente. Registramos, com muito
prazer, a visita do Governador, não para inaugurar obras, mas para
um momento de reflexão com a família que ao longo desse século
teve presença marcante na história política do nosso Estado e do
nosso país. Sobretudo, os nomes do avô, do bisavô e do pai do atual
Governador marcou presença muito forte naquela região.

Quero destacar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
que, ao longo desse dois anos de mandato, pelo trabalho que fizemos
junto ao governo do Estado e graças ao interesse desse governo,
conseguimos investimentos da ordem de R$138.000.000,00 para
nossa Teófilo Otôni. Tivemos o Proacesso, com obras na estrada que
liga Topázio à cidade de Pavão; na estrada que liga a cidade aos
Municípios de Frei Gaspar e de Ouro Verde; no recapeamento do
asfalto a quente da estrada de Poté, que liga esse Município a Teófilo
Otôni, e nas 13 quadras poliesportivas construídas nas escolas
estaduais. Houve ampliação e reforma de escolas estaduais,
construção de creches com recursos do Servas, verbas outras
destinadas a todas as entidades especiais do nosso Município,
construção de um presídio moderno, com 298 vagas, que custou mais
de R$13.000.000,00, além de investimentos em infra-estrutura e
repasse de recursos.

Somente para o transporte escolar de Teófilo Otôni, pela primeira
vez na história, foram investidos mais de R$1.200.000,00. Somando
todos os benefícios, acrescidos de R$16.000.000,00 colocados à
disposição da Prefeitura para o sistema de saúde, no ano passado,
mais R$14.000.000,00 disponibilizados este ano, realmente Teófilo
Otôni passou por um período completamente diferenciado, no que
tange à participação do governo do Estado em seu processo de
desenvolvimento.
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Este é o momento, Sr. Presidente, de a cidade agradecer,
lembrando Tristão da Cunha, figura expressiva da política mineira e
brasileira, sobretudo em razão da presença do ex-Deputado Federal
Aécio Ferreira da Cunha. Ele, que foi Deputado Estadual e Federal
por sete vezes, que representou nossa região por tanto tempo, é
merecedor da homenagem a ser prestada a sua família no próximo
dia 27. Está aqui o convite a todas as lideranças da região. No dia 27
estaremos fazendo um preito de gratidão. Lembramos sempre uma
frase que usamos em todos os nossos pronunciamentos: “a gratidão é
a memória do coração. Só não tem gratidão quem não tem coração”.

Nossa cidade de Teófilo Otôni recebe, com prazer e alegria, o chefe
do Ministério Público, Sr. Jarbas Soares, numa homenagem especial
a Tristão da Cunha. Vários prédios, escolas e ruas da cidade e região
já têm seu nome. Todavia, essa homenagem é importante, em razão
de ser feita por um órgão do Executivo, o Ministério Público, que a
presta num momento muito especial da vida de nosso Município. Será
um instante de reflexão a respeito do que se sucederá nos próximos
anos, especialmente por causa dos traumas deixados pela última
eleição, quando a cidade perdeu a oportunidade de andar para frente.

Estamos todos empenhados em fazer com que as diferenças
políticas e as divergências partidárias não se sobreponham aos
interesses maiores da nossa cidade. Por isso convidamos todos os
Deputados, companheiros, colegas, autoridades do Município e região
para, no dia 27, estarem conosco homenageando a família Cunha, a
família Neves, por intermédio do nosso ex-Deputado Federal Aécio
Ferreira da Cunha e, sobretudo, por meio do nosso Governador, que
lá estará acompanhando seu pai, em uma homenagem que se faz aos
seus antepassados.

Como diz o João Carlos, está feito o registro, após o qual peço aos
senhores que me perdoem estar fazendo um convite muito pessoal,
pois se trata de questão muito mais sentimental que política ou
econômica.

Em verdade, Teófilo Otôni mostra que a cidade tem alma ao
homenagear figuras expressivas, como Tristão da Cunha, para a
história de Minas Gerais e do Brasil. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
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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, cidadãos que nos acompanham nesta Casa do povo
mineiro, telespectadores da TV Assembléia, antes de abordar o tema
que me traz a esta tribuna, não poderia deixar de aprofundar a
reflexão sobre o ligeiro debate que tive com o nobre colega André
Quintão há poucos minutos.

Ao me referir ao nobre colega André Quintão, que aqui se encontra,
faço questão de destacar o respeito que lhe tenho, e não o faço como
mero gesto de cortesia ou de diplomacia. O Deputado André sabe que
isso se tem materializado numa convivência extremamente saudável
e, mais que isso, profícua, na medida em que trabalhamos juntos em
várias matérias nesta Casa. Naturalmente isso não nos impede de
termos divergências e de trazermos para a tribuna ou para as
comissões, durante os debates, o nosso pensamento.

O Deputado concluiu seu raciocínio e chegou ao ponto de cobrar do
Governador, deste parlamentar ou, como costuma fazer referência,
dos tucanos, certa atitude referente a algo que considerou
inapropriado: o ato de adjetivar.

É curioso isso; basta um breve olhar sobre toda a história do PT, do
qual, conforme sabe o Deputado André Quintão, fui fundador. De
forma carinhosa e respeitosa, costumo dizer que evoluí para o PSDB,
logo em sua fundação, e o fiz de forma bastante convicta. Tanto é que
nunca fiquei mudando de um partido para outro. No entanto, nunca
deixei de ter respeito pelas Lideranças e demais companheiros do PT.
As discordâncias, principalmente as que se referem a métodos de
governo e práticas internas partidárias, é que me fizeram optar pela
social democracia.

Como estava dizendo, basta fazermos uma breve observação que
vai de Vereadores ao Presidente da República, para, a cada dia,
encontrarmos, em reportagens, entrevistas e pronunciamentos,
Lideranças que, no tratamento cordial com os companheiros ou até
em atitudes mais hostis e insistentes, utilizam sua capacidade de
adjetivar. É o que ocorre, por exemplo, com o termo “neoliberal”
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utilizado pelo PT, insistentemente, para fazer referência ao governo
Fernando Henrique durante todo o seu mandato. Diante disso, espero
que não estejamos inaugurando uma época em que só alguns
partidos poderão adjetivar.

Ressalto que sempre adjetivamos de forma muito respeitosa; às
vezes, firme e combativa, como, aliás, deve ser feito por quem busca
defender suas idéias no campo democrático, procurando fazê-lo de
maneira propositiva. Não tenho dúvida de que aplicar dinheiro público
para fazer um trabalho de assistência social é uma atitude positiva; é
algo bom. Isso não é uma particularidade do Presidente Lula, existe
desde a Nova República, desde a época de Getúlio Vargas e
Juscelino Kubitschek, chegando ao governo de Fernando Henrique,
cujos programas sociais tiveram um processo de desenvolvimento
significativo. Mudou de nome. Ou seja, em um único programa
chamado Bolsa-Família, reuniram o Bolsa-Escola, o Vale-Gás e
Bolsa-Alimentação.

Houve crescimento dos investimentos? Houve. Houve crescimento
da economia brasileira? Houve. Houve crescimento da receita do
País? Houve, sim. Por que houve? Porque antes disso houve uma
reorganização da economia brasileira com o Plano Real. Implantado,
sim, pelos tucanos.

Mais do que isso, aqui fiz, com clareza, as minhas observações,
volto a dizer, sem desconsiderar que todo e qualquer governo tem
acertos. E os erros precisam ser apontados pela Oposição. Caso
contrário, por que termos Oposição ou democracia? Aliás, é muito
comum que o Deputado André Quintão venha a esta tribuna e faça
suas críticas ao Governador Aécio Neves, o que sempre recebi com
naturalidade. Quando entendi que eram injustas ou não apropriadas,
eu as questionei, mas nunca o direito dele de fazê-las.

O que questionei sobre o governo federal não ouvi o Deputado
André Quintão nem ninguém do PT explicar. Questionei que estamos
deparando com uma crise em que diversos países do mundo já agem
para ter atitudes de defesa do seu povo e da sua economia.

O Presidente Lula, que uma hora dessas deve estar na Itália, talvez
orando com o Papa, que ore por todos nós. Mas não bastam as
orações. Precisamos de atitudes concretas. Eu dizia que este ano o
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adubo mais do que dobrou de preço em um processo de cartel das
indústrias do adubo, que é diretamente ligado ao petróleo. O governo
federal tem mecanismos, sim, de interferir no controle que há dessas
“commodities”, como o próprio petróleo, interferir quando é feito
abusivamente contra o povo. Havia alegação de que o preço do
petróleo estava subindo muito, por isso o adubo estaria subindo
sistematicamente. Agora, o petróleo caiu pela metade, mas não
diminuiu um centavo do adubo. Aleguei que a safra diminuiria porque
o produtor não tinha dinheiro para comprar adubo, de tão caro que
ficou. Mesmo que compre o adubo, ele tomará prejuízo porque não
conseguirá cobrir com a receita da colheita toda a despesa.

Eu dizia que o governo federal tem de ter uma política para proteger
esse produtor rural. Eu dizia que o produtor de leite, que se organizou,
melhorou a produção nacional e hoje produz leite suficiente para que
todos os brasileiros tenham acesso a esse alimento essencial e que
ainda sobre leite para exportar, de repente esse produtor de leite
depara com as multinacionais e até com grandes empresas nacionais
importando leite em pó e soro em pó para reidratar e jogar no
mercado, fazendo com que, com uma superoferta, abaixe o preço do
leite para o produtor, que caiu de R$0,90 para menos de R$0,50,
levando esse produtor à falência.

Eu cobrava uma atitude do governo federal para que esse produtor
não fosse levado à falência. Eu questionava, por exemplo, que foram
anunciados alguns milhões de reais para emendas para Minas Gerais.
No entanto, os jornais anunciaram que até o mês passado apenas
25% dessas emendas haviam efetivamente chegado a Minas Gerais.
Fiz essas indagações, que não obtiveram respostas, mas, sim, o fato
de que este Deputado fez coro ao Governador Aécio Neves criticando
o governo federal, adjetivando o governo federal.

Quero deixar bem claro que em momento algum ignoro que o
Presidente Lula e o governo federal têm seus méritos. Eu mesmo já
elogiei desta tribuna a iniciativa do governo federal de, em parceria
com a Prefeitura de Divinópolis, viabilizar a implantação de uma
unidade da Universidade de São João del-Rei em Divinópolis. Tanto
que eu, como Deputado Estadual, ainda este ano viabilizei uma
emenda de R$500.000,00 para essa mesma universidade federal
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poder ter seus laboratórios para aulas práticas. Recentemente, os
laboratórios foram inaugurados.

Não nego o mérito àquilo que é meritório, mas é meu dever alertar
que há coisas erradas que precisam ser corrigidas.

O Deputado Adalclever Lopes (em aparte) - Muito obrigado,
Deputado Domingos Sávio. Gostaria de falar exatamente sobre o que
V. Exa. disse em relação à parceria do governo federal com o governo
estadual e os meios de comunicação. Minas tem avançado.

Este Deputado acaba de protocolar um projeto de lei que altera a
área da Estação Ecológica do Cercadinho, criada pela Lei nº 15.979,
de 13/12/2006. Aliás, retiramos de tramitação outro projeto que
ampliava essa área, para dar maior celeridade e atender a alça tão
sonhada pelo belo-horizontino. Propomos a exclusão da área que se
refere ao art. 1º da Lei nº 15.979, de 13/12/2006, e a área ocupada
pela BR-356 e pela MG-030, com suas áreas de domínio, sendo
necessária a execução das obras de ligação entre as duas rodovias.
Querido Deputado Domingos Sávio, no parágrafo único, fica vedada a
aprovação de novo empreendimento privado na faixa de 1km. Não
adianta fazer a alça e depois, com o avanço das construções na
região de Nova Lima, ela ficar saturada. Sendo assim, propomos a
largura de 1km, contando a partir do eixo de ligação entre as rodovias
mencionadas, nos dois lados, pelo período de cinco anos a contar da
data de implementação do disposto na lei.

Agradeço a V. Exa. mais uma vez. O PMDB é grande parceiro nessa
empreitada para construir a alça e, com esse novo projeto, ajudará a
beneficiar não somente Nova Lima, mas também toda a Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

O Deputado Domingos Sávio* - Pois não, Deputado Adalclever
Lopes. Gostaria de concluir meu raciocínio dizendo que esse é o
grande papel do Parlamento, entre outros, é claro, como legislar,
fiscalizar e representar a população. Devemos fazer o enfrentamento
dos problemas e trazer a voz do povo, a voz das ruas para questionar
os governos municipais, através das Câmaras, os governos estaduais
e federais, através das Assembléias e da Câmara dos Deputados,
buscando, dessa forma, a solução dos problemas.

Vendo aqui os Deputados Antônio Carlos Arantes e Vanderlei
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Jangrossi, manifesto o sentimento de que temos, sim, de cobrar
algumas ações do governo federal. Reporto-me de forma mais pontual
às questões que envolvem os produtores rurais, a atividade agrícola e,
conseqüentemente, os cidadãos que vivem na cidade e dependem do
alimento para sobreviver e aqueles que dependem do alimento para
garantir o seu sustento e a sua renda familiar. Precisamos encontrar
um ponto de equilíbrio para que o País continue crescendo, tenha
alimento adequado para todos e haja respeito para quem trabalha no
campo.

Agradeço ao Deputado Vanderlei Jangrossi, que marcou uma
audiência pública para o próximo dia 25, ocasião em que esperamos
receber os Presidentes de sindicatos rurais, os produtores rurais, os
representantes de cooperativas, para debater a situação aflitiva do
produtor de leite e outros problemas que afetam o produtor. Acredito
que devemos tomar algumas medidas aqui mesmo no Estado. Um
exemplo é o projeto de minha autoria, para o qual conto com o apoio
de todos os senhores. Ele melhora um pouco a questão do ICMS do
leite - não resolve tudo, porque os problemas não residem numa única
atitude. A proposta melhora a forma com que o produtor rural e a
indústria de laticínios são tratados no que diz respeito ao crédito de
ICMS do leite, que está precisando de uma adequação. O que foi
devidamente tratado na Secretaria de Fazenda é apenas uma melhor
leitura disso, de forma a trazer repercussões para o setor.

Esperamos que, com essa audiência pública, possamos debater o
assunto e tomar decisões, além de trabalharmos juntos, o PSDB, o
DEM, o PSC, o PT, o PCdoB, enfim os demais partidos. Temos
divergência de opinião, mas também temos objetivos em comum.

O Deputado Vanderlei Jangrossi (em aparte)* - Agradeço o aparte,
nobre Deputado. Acabamos de aprovar, mais uma vez, porque já
tínhamos determinado que no dia 25 faríamos essa reunião, que será
muito importante. Fizemos um convite à Comissão de Defesa do
Consumidor para que esteja presente, já que o consumidor também
está sendo muito afetado, por pagar um alto preço.

Na sexta-feira, estivemos em Pompéu com os Deputados Antônio
Carlos Arantes e Antônio Júlio e cerca de 8 mil produtores, e vimos
que a situação desses produtores não é muito favorável. No ano
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passado referidos produtores recebiam, por litro de leite, cerca de
R$0,80 a R$1,00, então eles estavam numa situação um pouco mais
cômoda. No entanto, foi uma situação atípica, ocorrida no ano
passado. Mas, neste ano, eles estão pagando para trabalhar, porque
o custo de produção do litro de leite chega em torno de R$0,70, e eles
estão recebendo de R$0,40 a R$0,50, que é um preço injusto, por isso
estão reivindicando, pelo menos, um preço justo que lhes dê
condições de manter a sua produção.

Com certeza, no dia 25 estaremos juntos. Como V. Exa. falou, essa
não é uma bandeira sua nem minha, mas de todos nós, de todos os
partidos, porque quem está sofrendo com isso é o produtor do nosso
Estado. Temos pago um preço muito alto, mas, com a união de todos,
vamos conseguir traçar uma solução.

Dessa forma, peço a todos os que foram convidados, principalmente
o pessoal da Tetra Pak, que enviem representantes para discutir e
trazer soluções para esse problema que estamos enfrentando no
momento.

O Deputado Domingos Sávio* - Concluindo, gostaria apenas de
aproveitar a oportunidade para fazer um apelo a V. Exa., à Mesa, ao
Líder do Governo, Deputado Mauri Torres, e aos demais colegas, para
colocarmos na pauta e votarmos um projeto de minha autoria, o
Projeto de Lei nº 1.177/2007, que cria o Dia da Liberdade e
estabelece uma homenagem a Tiradentes no dia 12 de novembro,
que é o dia que consta nos anais da história de São João del-Rei, o
registro de nascimento de Tiradentes. Sempre se proclama e se
comemora a morte de Tiradentes, sem dúvida uma data referencial na
nossa história, pela sua luta e pela sua condição de mártir da
liberdade e da Inconfidência Mineira, porém o seu nascimento é uma
data-símbolo e especial para o povo de São João del-Rei.

Na Fazenda do Pombal, antigo Município de São João del-Rei e
hoje Município de Ritápolis, e em todas aquelas cercanias paira esse
sentimento de liberdade, que é referência para o povo mineiro e
brasileiro. Esse projeto tem não apenas o propósito de registrar em
Minas essa data de civismo, como o Dia da Liberdade, o dia 12 de
novembro, mas também o propósito de registrarmos a importância
histórica de São João del-Rei, que já foi a Capital de todos os mineiros
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e o berço da história e da cultura. Esse projeto foi profundamente
debatido dentro do Instituto Histórico e Geográfico de São João del-
Rei e dentro da Academia de Letras de São João del-Rei. Foi a
sociedade, o povo de São João que me pediu para fazer esse projeto
de lei, que está apto para votação, mas, infelizmente, não consta na
pauta. Dessa forma, peço ao nobre Deputado Tiago Ulisses, como
membro da Mesa, que nos ajude a fazê-lo constar na pauta para que
seja votado e haja esse registro na região de São João, em Minas e
no Brasil, lembrando que o Estado do Rio de Janeiro está
pretendendo elaborar um projeto de natureza semelhante, copiado do
nosso. Aliás, ele já começou a tramitar na Assembléia do Rio. Nada
contra o Rio fazer uma homenagem a Tiradentes, o que é muito
louvável e bom para a cultura de todos os brasileiros, mas não seria
justo que isso ocorresse antes que Minas Gerais fizesse o registro
histórico da data de nascimento de Tiradentes, que é 12 de novembro,
a data do batistério. Até então isso passou despercebido de todos. O
batistério era, na época, o documento equivalente à certidão de
nascimento, ou seja, o registro feito pela Igreja de São João del-Rei
na ocasião do nascimento de Tiradentes. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Tiago Ulisses) - Vem à Mesa

requerimento do Deputado Almir Paraca, solicitando a palavra pelo
art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la
ao Deputado André Quintão. A Presidência defere o requerimento e
fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado
André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Obrigado, Sr. Presidente, apesar da
economia no prazo concedido. A importância do assunto a ser tratado
deveria demandar os 60 minutos regimentais, mas vou tentar ater-me
aos 15 minutos concedidos.

Primeiramente, refiro-me à fala do Deputado Domingos Sávio, que
fez uma menção irônica à presença do Presidente Lula na Itália.
Lembro-lhe que o Presidente Lula deve até se encontrar com o
Governador Aécio, que pediu autorização para ausentar-se de Minas
Gerais a fim de fazer um giro a Paris e Piemonte. Elogio o
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Governador, pois parece que as atividades em Piemonte são para
promover o Estado de Minas Gerais, portanto se trata de uma viagem
imbuída de alto espírito público, interesse para Minas Gerais, e um
Chefe de Estado e um Governador de Estado, em uma economia
globalizada, têm o direito e até o dever de fazer todas as gestões
necessárias nos órgãos do Brasil e do exterior. Portanto, quanto a
isso, não vejo nenhum demérito para o Presidente Lula, que está com
a proposta de articular o G20, um evento dos mais importantes,
realizado sob a condução do nosso Ministro da Fazenda, Guido
Mantega, buscando romper o predomínio do G7 sobre a economia. A
economia mudou, e os países emergentes respondem por uma fatia
expressiva da economia mundial, particularmente Brasil, Índia, China
e África do Sul. E ainda com esse monopólio dos sete ou oito países
mais ricos do mundo sobre uma população imensa que produz a
riqueza mundial. Destaco essa liderança que o Presidente Lula
desempenha no cenário internacional. Não é por outro motivo que
todas as pesquisas mostram que ele é a liderança mais admirada e
reconhecida nas Américas, lá fora e aqui dentro. O Presidente Lula é
possuidor da mais alta popularidade que um Presidente da República
teve depois da redemocratização. Desejo voltar ao assunto, não na
perspectiva dos adjetivos, pois penso que essa perspectiva dos
debates rebaixa a qualidade e o conteúdo que esta Casa sempre
imprime às suas discussões, principalmente em se tratando de
Deputados tão comprometidos e com tanta capacidade. Não vou
analisar, pois acredito que o Governador exagerou, e não vou nem
voltar mais a esse assunto. Penso que ele exagerou, pois ficou
entusiasmado com a presença da bancada federal do PSDB.
Sinceramente, dizer que será perverso para o Brasil mais quatro anos
disso que está aí, dizer que não vamos gastar com a
“companheirada”, é um ataque gratuito à militância do PT. Diga-se de
passagem que parte dessa militância ajudou o candidato do
Governador a ganhar a eleição em Belo Horizonte. Parte da
“companheirada” ajudou o Governador a não sofrer uma derrota
política em Belo Horizonte. Não sei se essa “companheirada” vai ter o
reconhecimento agora, mas parte dessa “companheirada” ajudou o
candidato da Aliança a ser vitorioso. A meu ver, o PT tinha todas as
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condições de ter uma candidatura própria em Belo Horizonte, mas são
águas passadas, o resultado está aí e vamos ajudar o governo
municipal a fazer a melhor gestão possível, até pelo compromisso que
temos com a cidade de Belo Horizonte. E a população votou pela
continuidade e ampliação do Orçamento Participativo, pela efetivação
do SUS, pela ampliação do Suas, pelo fortalecimento da democracia
participativa, pela ampliação da escola integrada; enfim, a população
votou pela continuidade do projeto democrático popular iniciado pelo
companheiro Patrus, seguido depois pelo nosso saudoso amigo Célio
de Castro, e hoje pelo Prefeito Fernando Pimentel. Então não
concordo com essa concepção de Estado mínimo, de Estado que vê
investimento social como o Estado perdulário e da gastança, Estado
que gasta com a “companheirada”. Não defendo Estado mínimo na
Prefeitura de Belo Horizonte, mas sim ampliação de investimentos
sociais. A partir de janeiro, o PT estará representado com o Vice-
Prefeito, amigo particular, a quem muito respeito, o companheiro
Roberto Carvalho, que terá também o papel de fazer essa defesa de
um Estado presente, forte e atuante nas áreas sociais, entendimento
que boa parte da população, com sua votação, imprimiu à candidatura
Márcio e Roberto - exatamente para que fossem continuados e
ampliados os investimentos sociais.

Mas, retomando a perspectiva abordada pelo Deputado Domingos
Sávio, realmente temos de fazer esse debate de maneira séria. A
crise está aí e tem em sua origem, em seus fundamentos, a
concepção do Estado neoliberal, do Estado da desregulamentação, da
ordem econômica que acredita que o mercado dá conta de tudo e se
auto-regula. Ou seja, a crise internacional tem, em seu fundamento,
em sua gênese, essa visão que nós, do PT, combatemos. Para nós, o
Estado pode e deve ter uma presença sim. Acho até que nossa visão -
lembrando da história da formação dos partidos no Brasil - aproxima-
se muito mais de uma visão de Estado construída na Europa do pós-
guerra: a visão da verdadeira social-democracia; não da social-
democracia que depois deu as mãos aos latifundiários, às elites
atrasadas do País, por um projeto de curto prazo, para ganhar a
Presidência da República com o ex-Presidente Fernando Henrique
Cardoso, em uma aliança absolutamente pragmática. Nós temos a
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visão do chamado “welfare state”, do Estado do bem-estar social; do
Estado que, por meio de uma política tributária justa, recolhe parte da
riqueza produzida para revertê-la em políticas públicas de inclusão, de
educação e de saúde, como forma de redistribuição de renda. No
caso do governo Lula, a política pública social é, mais que uma
política social em si, parte constitutiva de uma estratégia de
desenvolvimento econômico. E é exatamente por essa estratégia de
desenvolvimento econômico - baseada, sim, na ampliação das
exportações, do agronegócio, no fortalecimento das nossas
“commodities”, mas também no fortalecimento do mercado e do
consumo internos, como forma de reaquecimento da nossa economia
-, e não por outro motivo, que nos últimos anos o Brasil conseguiu
crescer em uma média muito superior à média de crescimento dos
anos Fernando Henrique Cardoso. Por isso discordo de quem diz que
a política pública econômica do governo Lula é a mesma do governo
Fernando Henrique. Pelo contrário; ela é substancialmente diferente
da política econômica anterior, razão pela qual o Brasil, apesar de
evidentemente sofrer os efeitos da crise - já que nossa economia, a
economia mundial, é globalizada -, sofre muito menos. Sofre muito
menos, repito, porque a economia brasileira adquiriu uma vitalidade
fundada no aquecimento do mercado interno, possibilitado pelo
processo redistributivo de renda, com mais investimento, mais crédito,
mais política pública social, até mesmo de transferência de renda por
meio do Benefício de Prestação Continuada e do programa Bolsa-
Família.

Então, no enfrentamento dessa crise, o Brasil terá uma tranqüilidade
maior do que teria se tivesse mantido aquela política econômica
perversa que privatizou, que dilapidou o patrimônio público, que
entregou o patrimônio nacional, que gerou desemprego e
dependência externa, com o Brasil indo a reboque do FMI. Hoje a
história é outra. Mas é uma outra história que também suscita
preocupação e exige medidas, medidas estas que o governo federal
tem tomado - não ficou na bravata, não. O governo Lula lançou um
pacote anticrise de R$45.000.000.000,00.

Fez até uma medida para possibilitar o pagamento de tributos
federais pelos empresários 10, 15 dias depois, para aquecer um
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pouco mais a economia e atenuar os impactos da liquidez. O
Presidente Lula autorizou o Banco do Brasil a conceder mais crédito,
assim como a Caixa Econômica Federal, e autorizou o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES - a ter e
adotar linhas de crédito que reforcem a expansão da atividade
econômica.

Contra a crise, não podemos seguir a famosa cartilha neoliberal de
corte de gastos, de retração de investimentos, de demissão de
servidores públicos, de elevação de juros, de dificuldade de acesso ao
crédito. Pelo contrário, a melhor forma de combater a crise é estimular
o crescimento, gerar emprego, distribuir renda e aquecer o mercado
de consumo interno. Aguardamos, até com ansiedade - parece que
hoje ele está sendo lançado -, o pacote anticrise de Minas Gerais, um
Estado que, no caso da mineração, por exemplo, já sofrerá cortes
expressivos. Queremos também avaliar, com carinho e
responsabilidade, as propostas do governo do Estado, porque, para
enfrentar a crise, precisamos ter responsabilidade.

Não imagino que a Oposição ao governo Lula tenha uma posição de
apostar no “quanto pior, melhor”, para identificar no governo fatores
que hoje estão vinculados à crise internacional. Pelo contrário: digo
com toda a convicção que, se o Brasil não estivesse hoje com uma
política econômica tão vigorosa, baseada no mercado de consumo
interno, estaria numa situação muito pior.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Nobre Deputado André
Quintão, estes momentos de crise possibilitam fazer a diferenciação.
Será que a política econômica adotada pelos governos do PSDB é tão
próxima à do Presidente Lula? Os fatos mostram que é justamente o
contrário. As crises de 1999 e de 2002 afetaram o Brasil com muito
mais profundidade. Hoje o Brasil está em melhores condições para
enfrentar a crise.

A postura da Oposição ao governo Lula - PSDB e Democratas -
muito nos preocupa. Trata-se de dois aspectos importantes. O Fundo
Soberano, que está para ser aprovado em Brasília, no Congresso
Nacional, é o dinheiro que está sobrando do superávit primário para
ser aplicado em investimentos internos, nas obras do Brasil, que a
Oposição - PSDB e Democratas - tem dificuldades em aprovar,
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criando essa dificuldade lá. Isso é ruim para o Brasil. Para o País, o
Fundo Soberano é um instrumento importante para enfrentar a crise.

Outra coisa é quando o nosso Governador fala que o governo Lula é
perdulário, gasta muito, e fico pensando o que é gastar muito, porque
o PSDB e o Democratas estão justamente agora se contrapondo ao
Fernando Haddad, Ministro da Educação, que precisa aumentar as
vagas na universidade pública, contratar novos professores para abrir
os Cefets de Governador Valadares, de Teófilo Otôni, em Minas
Gerais; e também ao Ministro Patrus Ananias, que precisa preparar a
rede de assistência social para que os pobres não sejam os primeiros
a serem afetados pela crise econômica. E o PSDB e o Democratas
são contra. Como é igual? Não é igual, é diferente. Esta crise
mostrará a diferença.

O Deputado André Quintão* - Muito obrigado, Deputado Carlin
Moura; V. Exa. lembrou bem. Só para exemplificar, o Ministério do
Desenvolvimento Social atende mais de 60 milhões de pobres no
Brasil, com uma estrutura de 10, 20 anos atrás. Agora existe uma
perspectiva de criação de 164 cargos para cuidar de 60 milhões de
pessoas, para um orçamento de R$30.000.000.000,00. Será que isso
é gastança, é Estado perdulário?

Só para concluir, Presidente, pediria 3 minutos. O Estado tem de
investir nas pessoas, nos seres humanos. É muito mais barato investir
na criança, na educação infantil, na escola em tempo integral, no
ensino técnico profissionalizante, sob a liderança do Ministro Haddad,
e no Bolsa-Família, gerenciado pelo Ministro Patrus, do que depois
gastar com tornozeleira eletrônica, com construção de presídios, com
mais 4, 5 ou 10 mil novas vagas necessárias para quem comete crime
ou ato infracional em Minas Gerais; ou seja, é muito melhor investir na
prevenção, na inclusão social. Por isso quero rechaçar esse tipo de
crítica dirigida injustamente ao governo federal. Hoje o governo federal
tem uma política econômica calcada no crescimento e no
desenvolvimento econômico com distribuição de renda. É isso que
está fazendo com que o Brasil enfrente, de forma responsável, esta
crise econômica.

Quero dizer também que esta Assembléia será responsável ao
discutir os impactos da crise. Deputado Carlin Moura, agora, em
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Minas, para qualquer ação de ampliação, para novos investimentos, a
desculpa será a crise. Daqui a pouco, tenho certeza de que os
Deputados debaterão o assunto. Aliás, o Deputado Tiago Ulisses
defenderá essa proposta. Estamos com as nossas emendas
parlamentares congeladas. Atendemos as demandas dos Municípios
mais distantes, mais empobrecidos, mas, daqui a pouco, falarão que
não poderão aumentar as emendas parlamentares por causa da crise,
sendo que o governo Lula ampliou para R$10.000.000,00 a
redistribuição de recursos para os pequenos Municípios, para obras
de infra-estrutura, reforma de escolas e postos de saúde, recuperação
de estradas e sinais, apoio à agricultura familiar e à assistência social.
Então, nós, Deputados e Deputadas desta Casa, que tanto
colaboramos na organização administrativa e financeira do Estado,
devemos agora, no Orçamento, preservar e ampliar os investimentos,
sejam os contidos nos 57 projetos estruturadores, sejam os
destinados aos pequenos e médios Municípios, por meio de emendas
parlamentares. O melhor remédio anticrise é investir no ser humano,
no crescimento econômico. É isso que o PT defende, e continuaremos
a defender no Brasil, com o governo Lula, do povo brasileiro.

Há os companheiros do PT, que hoje, com muito orgulho e
solidariedade aos companheiros do PCdoB, PSB, PMDB, PV, PTB e
tantos outros partidos, dão sustentação ao governo Lula, mas dão
sustentação a um projeto de mudança, e não, para benefício próprio.
Portanto, quero aqui defender a “companheirada” que está nos
acompanhando, que levanta a bandeira do PT, que está em cada
Município mineiro. Sintam-se orgulhosos de serem companheiros do
Presidente Lula, o melhor Presidente que este país já teve.

* - 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 as extraordinárias de
logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 12, 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.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.184/2008
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Resgate
para Cristo, com sede no Município de Extrema.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.184/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Comunidade Terapêutica Resgate para Cristo, com sede no
Município de Extrema, que tem como finalidade precípua a defesa de
pessoas consideradas dependentes de substâncias químicas.

Sem fins lucrativos, desenvolve esforços para promover a saúde, a
qualidade de vida e o resgate da dignidade humana de tais indivíduos,
reintegrando-os na família e na comunidade.

Realiza gratuitamente programas e projetos preventivos e
educativos de combate ao uso de drogas e providencia a internação
de dependentes em comunidades terapêuticas, centros de
recuperação e abrigos.

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

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

nº 2.184/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.631/2008

Comissão de Cultura
Relatório
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De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a
entidade denominada Corporação Musical Heitor Villa Lobos, com
sede no Município de Ribeirão das Neves.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, cabe agora a esta
Comissão deliberar em caráter conclusivo, com base nos termos do
art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.631/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Corporação Musical Heitor Villa Lobos, entidade civil sem
fins lucrativos, fundada em 2002, que tem como principal finalidade
facilitar aos seus associados livre acesso a diversas fontes culturais e,
especialmente, dar assistência ao aperfeiçoamento técnico-musical e
artístico dos seus componentes.

Entre suas múltiplas atividades, merecem destaque os projetos
artísticos e culturais que são desenvolvidos com o objetivo de melhor
difundir nossos valores.

Pelo que foi aduzido, podemos considerar a citada entidade
perfeitamente habilitada a receber o título de utilidade pública.

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

2.631/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2008.
Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.686/2008

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 João Wenceslau
Junqueira – Ajowen –, com sede no Município de Matozinhos.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.686/2008 tem por escopo seja declarada de

utilidade pública a Associação João Wenceslau Junqueira, entidade
civil sem fins lucrativos, fundada em 2004, que tem por finalidade
promover o desenvolvimento comunitário por meio da integração
social e melhoria da qualidade de vida de todos, fomentando ações no
campo da assistência social, saúde, educação, cultura e lazer.

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°

2.686/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.712/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Assistencial Creche Carlos
de Moraes, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 2.712/2008 pretende declarar de utilidade pública
a Associação Assistencial Creche Carlos de Moraes, com sede no
Município de Juiz de Fora, que tem como finalidade precípua prestar
assistência a criança de três meses a cinco anos de idade.

Com seu trabalho, pretende dar-lhes atendimento em dois turnos,
manhã e tarde. Além disso, elabora e promove estratégias e ações
comprometidas com as necessidades do desenvolvimento físico,
psicológico e intelectual dos seus assistidos.

As suas atividades são executadas com base nos princípios da ética
e cidadania, pois objetivam garantir às crianças o direito de crescerem
e se desenvolverem em um ambiente saudável.

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

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

nº 2.712/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.769/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo declarar de utilidade pública o Lar dos Idosos Luiz
Boaventura Ribeiro, com sede no Município de Sabará.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.769/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Lar dos Idosos Luiz Boaventura Ribeiro, com sede
no Município de Sabará, associação civil de direito privado,
beneficente sem fins econômicos, que tem por finalidade a prática da
assistência social e da promoção humana.
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Especificamente, mantém um estabelecimento destinado a abrigar
pessoas idosas de ambos os sexos, onde lhes é proporcionada
alimentação, vestuário, medicamento e serviços de saúde.

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

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

nº 2.769/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.778/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Instituto de Ação Comunitária – IAC –,
com sede no Município de Ipatinga.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.778/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Instituto de Ação Comunitária, com sede no Município de Ipatinga,
que tem como finalidade primordial promover ações objetivando a
melhoria de vida da população local.

Dessa forma, desenvolve atividades educacionais, assistenciais e
culturais, protege a saúde da família, combate a fome e a pobreza,
realiza cursos e treinamentos, objetivando à capacitação ou à
requalificação profissional de pessoas para integrá-las no mercado de
trabalho. Além disso, zela pela preservação dos bens culturais e
materiais de valor histórico, artístico e ambiental, busca a integração
da comunidade por meio do esporte, do lazer, da cultura e da
educação e atua na promoção da ética, da paz, da cidadania, dos
direitos humanos e de outros valores universais.
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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 2.778/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2008.
Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.779/2008

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 o Conselho Metropolitano de
Ouro Preto da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Ouro Preto.

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 2.779/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Conselho Metropolitano de Ouro Preto da
Sociedade de São Vicente de Paulo, órgão executivo vinculado ao
Conselho Nacional do Brasil da Sociedade de São Vicente de Paulo,
que exerce, junto com as unidades vicentinas que lhe são afetas,
atividades beneficentes, caritativas, culturais, promocionais e de
assistência social.

Em sua área de atuação territorial, está a serviço das Conferências,
Conselhos Particulares, Centrais e das Obras Unidas e Especiais,
para estimulá-los no exercício da caridade, da assistência social e da
promoção da dignidade do ser humano.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
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nº 2.779/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.782/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Roseiras, com sede no
Município de Bandeira do Sul.

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 2.782/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Roseiras, com sede no Município de Bandeira do Sul,
que tem como finalidade precípua promover ações objetivando à
melhoria da qualidade de vida da população local.

Com esse propósito, desenvolve programas de caráter filantrópico,
social, educacional e cultural, trabalha pela defesa e bem-estar da
família, da criança, do adolescente e do idoso e atua na promoção da
ética, da cidadania, dos direitos humanos e de outros valores
universais.

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

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

nº 2.782/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.783/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a União dos Artistas Plásticos de
Patos de Minas - Unart -, com sede nesse Município.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/9/2008 e
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar da 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 2.783/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a União dos Artistas Plásticos de Patos de Minas.
Os requisitos para que as associações e fundações em

funcionamento no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão
elencados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou
comprovado que a entidade foi constituída e funciona há mais de um
ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o parágrafo único do art. 7º do seu estatuto
determina que o exercício dos cargos de direção e do Conselho Fiscal
será inteiramente gratuito; e o art. 28 (veja-se alteração de 4/9/2008)
preceitua que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinada a instituição congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.783/2008.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider

Moreira - Gilberto Abramo - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.791/2008
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.791/2008,

que autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal
do Estado, em favor do Tribunal de Justiça Militar do Estado, foi
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encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 290/2008.
Publicado no “Diário do Legislativo” em 9/10/2008, 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
A proposição em tela autoriza o Poder Executivo a abrir crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de
Justiça Militar do Estado, no valor de R$925.000,00.

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 será
precedida de exposição justificativa.

Conforme discriminado no projeto, o crédito total a ser autorizado
destina-se a atender às seguintes despesas:

I - despesas com auxílios, no valor de R$100.000,00;
II - despesas com proventos de pensionistas, no valor de

R$400.000,00;
III - despesas com manutenção, no valor de R$425.000,00.
Para tanto, serão utilizados recursos provenientes de:
I - anulação de dotação orçamentária do referido Tribunal, no valor

de R$400.000,00;
II - excesso de arrecadação da receita de recursos diretamente

arrecadados, previsto para o corrente exercício, no valor de
R$525.000,00.

Segundo a justificação do Governador, a ação Proventos de Inativos
e Pensionistas do programa Previdência do Regime Estatutário será
suplementada com recursos provenientes da anulação de dotação
orçamentária da mesma ação, tendo em vista o falecimento de
magistrados inativos da Justiça Militar.

A ação Auxílios Alimentação e Pré-Escolar, do programa Apoio à
Administração Pública, será suplementada com recursos provenientes
do excesso de arrecadação da receita de recursos diretamente
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arrecadados previsto para o corrente exercício, decorrente de
recursos de outras receitas do Tribunal de Justiça Militar, para fazer
face ao reajuste, a partir de 1º/7/2008, do auxílio-creche concedido
aos servidores do Poder Judiciário, conforme Portaria nº 2.196/2008
do Tribunal de Justiça do Estado.

Já a ação Operacionalização e Apoio ao Processamento Judiciário,
do programa Apoio à Administração Pública, será suplementada com
recursos provenientes do excesso de arrecadação da receita de
recursos diretamente arrecadados previsto para o corrente exercício,
decorrente da venda da folha salarial para o Banco Itaú S.A., de
aplicação financeira e de outras receitas do Tribunal de Justiça Militar.
Tais recursos visam a fazer face às despesas com reajuste de
contrato de locação do imóvel onde funcionam as Auditorias Militares
e com aquisição de material de consumo.

Inicialmente, deve-se ressaltar que o projeto se faz necessário em
virtude de a Lei Orçamentária para o corrente exercício não prever
dispositivo que autorize o Poder Executivo a abrir crédito suplementar
por remanejamento de dotação orçamentária e por aporte de recursos
ao orçamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado.

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

2.791/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - André Quintão -

Lafayette de Andrada.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.792/2008
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 Conselho Particular
Frederico Ozanam, com sede no Município de Lagoa Grande.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
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Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ele,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.792/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública o Conselho Particular Frederico Ozanam, entidade civil sem
fins lucrativos, fundada em 1982, que tem por finalidade congregar as
pessoas da 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
conceder-lhe o título de utilidade pública.

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

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

2.792/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.798/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Vanderlei Miranda, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública o Instituto Beneficente Horta, com
sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

O Projeto de Lei nº 2.798/2008 pretende declarar de utilidade pública
o Instituto Beneficente Horta, com sede no Município de Ribeirão das
Neves, que tem como finalidade precípua a melhoria da qualidade de
vida dos moradores locais.

Para tanto, promove atividades nas áreas social, cultural,
educacional; oferece proteção à saúde da família; zela pela
preservação dos bens culturais e materiais de valor histórico, artístico
e ambiental; atua na promoção da ética, da cidadania, dos direitos
humanos e de outros valores universais.

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

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

nº 2.798/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.802/2008

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Ipê de
Produção Cultural - Inic -, com sede no Município de Uberlândia.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.802/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública o Instituto Ipê de Produção Cultural, entidade civil sem fins
lucrativos, fundada em 2007, que tem por finalidade promover
atividades relacionadas com a cultura.

Para cumprir os seus objetivos programáticos, desenvolve projetos
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diversos, com destaque para o resgate das tradições do cerrado e a
aproximação do público com sua história, bem como a busca de
formatos diferenciados para a apresentação dos temas com os quais
trabalha, divulgando novos conceitos e tendências. Também atua
junto às comunidades carentes, ampliando seu acesso aos bens
culturais e realizando ações ambientais e educacionais, sempre com o
intuito de melhorar a sua qualidade de vida, e incentivando a sua
participação na defesa dos interesses coletivos para a consolidação
da cidadania.

Diante da relevância de seu trabalho, é oportuno e meritório
conceder ao referido Instituto o título de utilidade pública.

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

2.802/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2008.
Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.804/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae -, com sede no Município de Guarani.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.804/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guarani, que
tem como finalidade primordial promover a melhoria da qualidade de
vida das pessoas com deficiência, buscando assegurar-lhes o pleno
exercício da cidadania, bem como incentivar a comunidade a melhor
conhecer as suas potencialidades e reivindicações.

Para isso, coordena e executa políticas e programas da Federação
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das Apaes do Estado e da Federação Nacional das Apaes,
assegurando e defendendo o progresso, a credibilidade e a unidade
orgânica e filosófica do movimento apaeano.

A entidade proporciona a seus assistidos atendimento nas áreas de
educação, saúde, esporte e lazer, além de promover estudos e
pesquisas referentes à causa do excepcional, com o intuito de difundir
avanços científicos para a área e aprimorar a formação de pessoal
técnico.

Junto aos poderes públicos e entidades privadas, reivindica políticas
a favor dos direitos da pessoa com deficiência.

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

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

nº 2.804/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.805/2008

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 a Associação
Beneficente Esperança e Vida, com sede no Município de Belo
Horizonte.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.805/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Beneficente Esperança e Vida, com
sede no Município de Belo Horizonte, que tem como finalidade
implementar ações na busca de melhoria para a comunidade local,
principalmente os segmentos mais carentes.
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Dessa maneira, a instituição cria e administra obras assistenciais e
centros comunitários, promove orientação vocacional, produz e
divulga literatura educativa sobre higiene e poluição do meio
ambiente, presta atendimento ambulatorial médico e odontológico,
oferece auxílio funerário a pessoas de baixa renda, e concede bolsas
de estudos às famílias mais necessitadas, além de promover o
esporte, lazer e turismo.

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

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

nº 2.805/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.806/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Beneficente Liberdade e Amor - Abla -, com sede no Município de
Cássia.

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 2.806/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Beneficente Liberdade e Amor, com
sede no Município de Cássia, associação civil, assistencial e
filantrópica, que tem por objetivo auxiliar na promoção do bem-estar
da comunidade cassiense.

Para tanto, assiste crianças e adolescentes de modo a prepará-los
para serem integrados na sociedade; mantém e administra creche e
unidade de ensino do pré-primário, que deverá ser ampliada para
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oferecer o ensino médio e cursos profissionalizantes. Além disso,
presta gratuitamente serviços de assistência social a seus assistidos.

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

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

nº 2.806/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.812/2008

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Grupo Afro Ganga Zumba, com sede no
Município de Ponte Nova.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.812/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Grupo Afro Ganga Zumba, com sede no Município de Ponte Nova,
que tem como finalidade precípua congregar grupos que desenvolvem
atividades sobre a raça negra.

A referida entidade propicia aos seus filiados assistência jurídica,
promove eventos sociais e culturais, apóia o associativismo e o
cooperativismo e realiza ações junto aos afro-descendentes,
conscientizando-os dos seus direitos e deveres como cidadãos.

Realiza ainda importante trabalho assistencial combatendo a fome e
a pobreza além de oferecer proteção à saúde da família, da gestante,
da infância e do idoso, bem como às pessoas portadoras de
deficiência, e orienta sobre a preservação do meio ambiente.

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 2.812/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Durval Ângelo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.813/2008

Comissão de Cultura
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Padre João, objetiva declarar
de utilidade pública o Congado Marujos de Nossa Senhora do Rosário
e Santa Efigência, com sede no Município de Congonhas.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.813/2008 tem por escopo seja declarado de

utilidade pública o Congado Marujos de Nossa Senhora do Rosário e
Santa Efigênia, entidade civil sem fins lucrativos, de cunho cultural,
que tem por finalidade difundir e preservar as manifestações do
folclore afro-brasileiro no Município de Congonhas.

Para tanto, no campo da assistência social, promove a integração
social e melhoria na qualidade de vida de toda a comunidade,
especialmente, das gestantes, crianças e idosos. Mantém e administra
uma creche, asilo e uma pequena farmácia para atendimento às
famílias carentes. Trabalha ainda no combate à fome e à pobreza,
além de fomentar ações voltadas para a preservação do meio
ambiente.

Levando-se em consideração a exposição de motivos, a entidade
está habilitada a receber o título de utilidade pública.

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

2.813/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2008.
Dimas Fabiano, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.815/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Vanderlei Miranda, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública o Instituto
Recibrás, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.815/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Instituto Recibrás, com sede no Município de Belo
Horizonte, que tem como finalidade promover e defender os direitos
da criança e do adolescente, particularmente os que se encontram em
situação de vulnerabilidade social, propiciando o seu desenvolvimento
e posterior independência.

Com esse propósito, luta para a mobilização da sociedade, visando
a seu engajamento na luta pela proteção desse segmento, realiza
fóruns para formulação de políticas sociais compensatórias, presta
assistência social e educação gratuita, promove o desenvolvimento
econômico e social, bem como o combate à pobreza.

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

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

nº 2.815/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.818/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela
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visa declarar de utilidade pública o Lar de Nazaré - Instituição de
Longa Permanência para Idosos, com sede no Município de São
Gonçalo do Pará.

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 2.818/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Lar de Nazaré - Instituição de Longa Permanência para Idosos, com
sede no Município de São Gonçalo do Pará, que possui como
finalidade precípua a prática de atividades assistenciais dirigidas às
pessoas com mais de 60 anos de idade, comprovadamente
necessitadas e não portadoras de doenças contagiosas e mentais.

Para atingir suas metas, mantém estabelecimento destinado a
abrigá-las. Dessa maneira, busca atender as suas necessidades
básicas, buscando confortá-las espiritualmente e amenizar suas
dificuldades materiais, promovendo o seu bem-estar e assegurando-
lhes integridade e dignidade.

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

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

nº 2.818/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.828/2008

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação Emaus, com sede no
Município de Pouso Alegre.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.828/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Emaus, com sede no Município de Pouso Alegre, que
tem como finalidade precípua oferecer amparo às pessoas
marginalizadas.

Com diretrizes de trabalho que priorizam ações emergenciais e
valores espirituais, busca reintegrá-las no seio das famílias e da
comunidade a que pertencem, promovendo o seu bem-estar e
assegurando-lhes integridade e dignidade.

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

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

nº 2.828/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2008.
Dimas Fabiano, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.830/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 291/2008, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo
alterar a denominação da Escola Estadual de Gameleira, de ensino
fundamental, situada no Município de Januária.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/10/2008
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 2.830/2008 tem por finalidade dar a

denominação de Escola Estadual Olímpio Arcanjo Salvador à Escola
Estadual de Gameleira, de ensino fundamental, localizada na Fazenda
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Gameleira, no Município de Januária.
Inicialmente, cabe ressaltar que as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão elencadas no art.
22 da Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua
vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de
editar normas sobre assuntos de interesse local e suplementar as
legislações federal e estadual, para atender às suas peculiaridades.
Para o Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do art.
25 da nossa Lei Maior. É a chamada competência residual, que lhe
faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo
da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que
dispõe sobre a matéria e determina, em seu art. 1º, que a
denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público do
Estado deve ser atribuída por lei. Em seu art. 2º, estabelece que a
escolha da denominação recairá em nome de pessoa falecida, que se
tenha destacado por notórias qualidades e relevantes serviços
prestados à coletividade.

Importante esclarecer que, após construir as dependências de um
estabelecimento escolar, o Poder Executivo, por meio de decreto, cria
a unidade estadual de ensino, dando-lhe um nome para identificação,
e determinando que ela será autorizada a funcionar por ato da
Secretaria de Estado da Educação, após comprovadas suas
condições básicas materiais e de pessoal, além de regimento escolar
e plano curricular.

No caso em análise, o Decreto nº 37.953, de 1996, criou a unidade
de ensino situada na Fazenda Gameleira, no Município de Januária,
identificando-a como Escola Estadual de Gameleira.

Em decorrência disso, o projeto de lei em tela não altera o nome da
referida escola, mas lhe dá denominação oficial, de acordo com a
escolha de seu Colegiado Escolar. Esse equívoco será sanado por
meio do Substitutivo nº 1, apresentado ao final deste parecer.
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Por fim, observe-se que a Carta mineira, em seu art. 66, não
reservou a denominação de próprios estaduais à iniciativa da 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° 2.830/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dá denominação à Escola Estadual de Gameleira, de ensino

fundamental, situada no Município de Januária.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Olímpio A rcanjo Salvador

a Escola Estadual de Gameleira, de ensino fundamental, situada na
Fazenda Gameleira, no Município de Januária.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

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

2.835/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela

tem por objetivo declarar 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 matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/10/2008 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 2.835/2008 tem por finalidade declarar de
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utilidade pública a Liga de Ribeirão das Neves de Artes Marciais e
Esportes de Contato.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo,
pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade
jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
24 que as atividades de seus Diretores Executivos, Conselheiros,
associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação,
bonificação ou vantagens, a qualquer título ou pretexto; e no art. 53
que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade social-comunitária e congênere, com
personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.835/2008.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Gilberto Abramo - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.840/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Irmandade Nossa Senhora das
Mercês de Montes Claros, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/10/2008 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
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Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.840/2008 tem por finalidade declarar de
utilidade pública a Irmandade Nossa Senhora das Mercês de Montes
Claros.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo,
pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade
jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressalte-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no
art. 30, que é vedada a remuneração dos membros da diretoria e da
Irmandade, bem como a distribuição ou destinação de ganhos,
bonificações ou vantagens; e, no art. 35, que, na hipótese de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidades
congêneres, registradas no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.840/2008.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

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

2.842/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em

tela visa declarar de utilidade pública a Associação Beneficente,
Assistencial, Cultural e Esportiva - Clube da Melhor Idade - Abace -
CMI -, com sede no Município de Recreio.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/10/2008 e
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar da juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188,
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combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.842/2008 objetiva declarar de utilidade pública
a Associação Beneficente, Assistencial, Cultural e Esportiva - Clube
da Melhor Idade - Abace - CMI -, com sede no Município de Recreio.

Os requisitos para que as associações e fundações em
funcionamento no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão
elencados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou
comprovado que a entidade foi constituída e funciona há mais de um
ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 3º do seu estatuto determina que o
exercício dos cargos de direção e do Conselho Fiscal será
inteiramente gratuito; e o art. 28 preceitua que, no caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição
congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.842/2008.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente, Sargento Rodrigues, relator -

Neider Moreira - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.452/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o Projeto de Lei nº
1.452/2007 dispõe sobre a afixação de mapas do Estado nos postos
de combustíveis localizados nas estradas mineiras, visando facilitar a
locomoção de turistas e da população em geral.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/8/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Turismo,
Indústria, Comércio e Cooperativismo e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.
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Compete a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, emitir
parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da matéria.

Fundamentação
O projeto em exame dispõe que os postos de combustíveis situados

às margens das rodovias federais e estaduais localizadas no Estado
afixarão, em local visível, mapa rodoviário do Estado com o fito de
facilitar a locomoção de turistas e da população em geral. Estabelece
ainda que serão destacadas nos citados mapas, sempre que possível,
as áreas turísticas do Estado, com informações sobre as atrações,
que incluirão sua distância em relação às principais Capitais e o
número do telefone das Prefeituras Municipais ou Secretarias de
Turismo dos Municípios em que se situem.

Cabe ressaltar que a lei é a principal fonte do direito, ato do máximo
realce na vida política e, sob o ponto de vista formal, ato jurídico
abstrato, geral, obrigatório e modificativo da ordem jurídica existente.
Sendo assim, não se mostra razoável a promulgação de uma lei que
trate de medidas próprias de ações e programas do Poder Executivo,
quais sejam o incentivo ao turismo e a melhoria das condições de
segurança nas rodovias.

Essas considerações decorrem do princípio da razoabilidade,
expressamente previsto na Constituição do Estado, em seu art. 13.
Tal princípio deve balizar toda a atuação estatal, tanto no plano
legiferante como no jurisdicional e no administrativo.

Com relação ao projeto em estudo, tendo-se em consideração o
referido princípio, deve-se questionar a adequação e a necessidade
de se obrigar, por meio de lei, o particular a afixar mapa do Estado
nas dependências de seu estabelecimento. Sabe-se que cabe ao
Executivo, no exercício de seu juízo discricionário, decidir, segundo as
circunstâncias, sobre a necessidade e a conveniência de medidas
relacionadas ao incentivo do turismo ou à segurança da população
nas rodovias, sendo totalmente descabido que o Legislativo transfira
essa obrigação à iniciativa privada.

Não podemos olvidar que as entidades privadas - como os postos
de combustíveis -, para as quais prevalece o princípio da livre
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iniciativa, segundo o art. 170, “caput”, da Constituição da República,
são dotadas de autonomia e regidas pelo direito privado. Nesse
âmbito, o Estado só pode intervir nas situações constitucionalmente
previstas, o que não é o caso.

Inferimos, portanto, que o mais adequado e razoável, no caso em
questão, seria o Poder Executivo distribuir mapas a serem afixados
nos postos de combustíveis, medida que faria parte de programa de
incentivo ao turismo ou de segurança da população nas rodovias,
criado por ele no exercício de seu juízo discricionário.

Destacamos, ainda, que, no plano estadual, a Lei nº 14.540, de
2002, que dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo - CET -,
estabelece que este órgão colegiado de caráter consultivo, normativo
e deliberativo, subordinado à Secretaria de Estado de Turismo, tem
como finalidade propor ações e oferecer subsídios para a execução
da política estadual de turismo. A referida norma confere, ainda, ao
CET a competência de assessorar o titular da Pasta de Turismo,
deliberando sobre as propostas de planos estaduais e programas
regionais de apoio e incentivo ao turismo, as propostas de criação e
aperfeiçoamento de instrumentos de estímulo ao desenvolvimento
turístico, o calendário oficial de eventos turísticos do Estado, a
proposta orçamentária anual da Pasta, as normas e diretrizes para as
atividades de fomento turístico, as campanhas de divulgação,
conscientização e defesa do patrimônio turístico e a formulação de
política de incentivo ao turismo para idosos, bem como
acompanhando e avaliando a execução da política.

Por fim, informamos que, em resposta a pedido de diligência desta
Comissão, a Secretaria de Estado de Turismo opinou favoravelmente
à matéria, sob o argumento de que a afixação de mapas atualizados
em locais estratégicos como os postos de combustíveis é uma medida
que pode auxiliar os turistas em seu deslocamento. No entanto, não
consta em sua nota técnica que a medida em questão faça parte de
programa de incentivo ao turismo ou de segurança da população nas
rodovias.

Desse modo, fica clara a inadequação da lei para instituir a medida
pretendida, razão pela qual não deve o projeto prosperar nesta Casa
Legislativa.
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Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.452/2007.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.353/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em
epígrafe “dispõe sobre o giz antialérgico no Estado de Minas Gerais”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/5/2008 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde para
receber parecer, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102 do
Regimento Interno.

Cumpre-nos, inicialmente, examinar a matéria quanto à juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em análise pretende obrigar as instituições de ensino

público e privado do Estado a adotarem o giz antialérgico em
substituição ao giz de gesso.

Primeiramente, esclarecemos que, com o intuito de respaldar a
elaboração deste parecer, requeremos, nos termos regimentais, que o
projeto fosse baixado em diligência à Secretaria de Estado de
Educação, a fim de que essa Pasta se manifestasse acerca da
matéria. Em resposta à diligência, foi encaminhada a esta Casa, por
meio de ofício, nota técnica elaborada pela referida Secretaria, na qual
ficou esclarecido que a aquisição de material é realizada diretamente
pelas unidades escolares, ouvido o colegiado escolar, por meio de
recursos repassados pela administração central, já devidamente
regulamentados.

Por outro lado, ressaltamos a competência concorrente da União,
dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre proteção e
defesa da saúde, conforme estabelece o inciso XII, “in fine”, do art. 24
da Constituição da República.

E ainda, no tocante à proteção e defesa da saúde, os arts. 196 e
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186 das Constituições Federal e Estadual, respectivamente, dispõem
que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doenças e de outros agravos.

No âmbito infraconstitucional, a Lei no 13.317, de 24/9/99, que
contém o Código de Saúde do Estado, enfatiza as normas constantes
das Constituições Federal e Estadual, estabelecendo, em seu art. 3o,
que a “saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao
Estado promover as condições indispensáveis a seu pleno exercício”.

Vê-se, dessa forma, que a medida proposta no projeto em estudo
está em consonância com os objetivos constitucionais e legais que
militam em benefício da proteção e da defesa da saúde humana,
devendo o projeto sob comento prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 2.353/2008.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Neider Moreira - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.493/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em
epígrafe “assegura a publicização e o acesso a dados relativos à
condição da mulher no Estado de Minas Gerais e dá outras
providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 19/6/2008, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos
Humanos.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado
com o art. 188 do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos
aspectos de sua legalidade, constitucionalidade e juridicidade.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem como finalidade garantir o princípio

da publicidade e da transparência na administração pública, ao
assegurar a publicidade das informações referentes à condição da
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mulher no Estado.
Assim, prevê, em seu art. 2º, a publicidade e o acesso a informações

dessa natureza que estejam sob a responsabilidade dos órgãos e
entes da administração direta e indireta do Estado, especialmente
aquelas que dizem respeito a nível de emprego formal, por setor de
atividade; taxa de participação feminina na população
economicamente ativa e no pessoal ocupado e desocupado; taxa de
desemprego feminino, por setor de atividade; participação feminina no
pessoal ocupado, por setor de atividade; rendimento médio real das
mulheres ocupadas, por setor de atividade e posição na ocupação;
total de rendimento das mulheres ocupadas; número de vítimas de
violência física, sexual ou psicológica; índice de participação feminina
ocupada em ambientes insalubres; expectativa média de vida da
mulher; taxa de mortalidade da população feminina e suas principais
causas; número de mortes de mulheres durante a gestação, o parto, o
puerpério e por aborto espontâneo ou provocado; taxa de participação
da mulher na composição etária e étnica da população em geral; grau
de instrução médio da população feminina; taxa de incidência de
gravidez na adolescência; taxa de incidência de doenças próprias da
mulher e daquelas sexualmente transmissíveis; proporção das
mulheres chefes de domicilio, considerando a escolaridade, a renda
média, o acesso à eletricidade, à água tratada, ao esgotamento
sanitário e à coleta de lixo; cobertura previdenciária oficial para
trabalhadoras ativas e inativas; índice de mulheres apenadas por
regime; disposições dos tratados e das conferências nacionais e
internacionais pertinentes à mulher dos quais o Estado de Minas
Gerais seja signatário ou participante.

A medida proposta no projeto em tela promove o princípio da
publicidade, corolário do Estado Democrático de Direito, princípio
constitucional norteador da conduta da administração pública e
daqueles que a representam.

Não podemos olvidar, na análise do projeto em questão, que a
ordem constitucional instaurada em 1988 valorizou sobremaneira o
acesso à informação e a transparência, tendo previsto remédios
constitucionais destinados a assegurar o recebimento de informações:
o “habeas data”, art. 5º, inciso LXXII, da Carta Magna e o mandado de
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segurança, individual ou coletivo, art. 5º, incisos LXIX e LXX, do citado
diploma legal.

Também encontra-se previsto na Carta Magna o direito de todo
cidadão receber informações dos órgãos públicos, seja de seu
interesse particular, seja de interesse coletivo ou geral, nos termos do
art. 5º, inciso XXXIII:

“Art. 5º– (...)
XXXIII – todos têm direito de receber dos órgãos públicos

informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou
geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível
à segurança da sociedade e do Estado”.

Desse modo, entendemos que a medida pretendida no projeto está
em consonância com a Constituição da República, conferindo
densidade normativa ao direito à informação e ao princípio da
publicidade.

Por fim, quanto à condição da mulher, não podemos esquecer que
durante séculos e até pouco tempo os costumes a colocavam em
plano secundário. O marido, figura considerada principal da entidade
familiar, controlava seus atos, hábitos, relações, enfim, sua vida, e a
mulher tinha sua importância limitada aos afazeres domésticos,
dominação que deixou suas marcas em nossa cultura.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 2.493/2008.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Neider Moreira - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.592/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Arceburgo o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou. Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber
parecer quanto a possível repercussão financeira que poderá originar,
conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.592/2008 tem como finalidade autorizar a

transferência ao Município de Arceburgo de terreno com 177.713m²,
situado naquele Município.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e
Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, que retifica a área do imóvel
para 148.191m² e determina, no § 1º de seu art. 1º, que ele deverá ser
utilizado para a regularização de habitações populares construídas
pelo Programa Comunitário de Habitação Popular – Pró-Habitação,
instituído pelo Decreto nº 29.163, de 1988, o que beneficiará
segmento menos favorecido daquele Município. Ainda no § 2º do
referido dispositivo, determina que as condições do convênio e dos
projetos habitacionais do governo devem constar da escritura de
doação.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, o art. 2º
prevê a reversão do bem ao patrimônio do Estado se, no prazo de
cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, não
for utilizado com a finalidade estabelecida.

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

Portanto, o projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que
versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, não
acarreta despesas para o erário e não implica repercussão na Lei
Orçamentária.

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



429

2.592/2008, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Lafayette de

Andrada - Weliton Prado.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.771/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe altera a
Lei nº 14.309, de 19/6/2002, e o art. 7º da Lei Delegada nº 125, de
25/1/2007, e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/9/2008, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente
e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para receber parecer.

Nos termos do art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, incumbe-nos
examinar a matéria nos aspectos de sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em epígrafe, de autoria do Chefe do Poder Executivo,

tem o objetivo de alterar a Lei nº 14.309, de 2002, que dispõe sobre
as políticas florestal e de proteção à biodiversidade, e também a Lei
Delegada nº 125, de 2007, que dispõe sobre a estrutura orgânica
básica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável – Semad.

Segundo o autor, as medidas contidas no projeto têm por finalidade
“corrigir distorções com vistas à obtenção da sustentabilidade das
atividades econômicas, aliadas à proteção dos remanescentes
florestais e campestres” e incluir o Sistema Estadual de
Gerenciamento dos Recursos Hídricos no âmbito do Sistema Estadual
de Meio Ambiente – Sisema –, a fim de compatibilizar a legislação
estadual com os mandamentos da Constituição da República bem
como das Leis Federais nºs 6.938, de 1981, e 9.433, de 1997.

As principais alterações propostas no projeto são as seguintes:
a) a implantação de um sistema eletrônico de rastreamento do

transporte de produtos e subprodutos florestais no Estado para
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possibilitar ao poder público ter mais controle dos pontos de carga e
descarga desses produtos;

b) o estabelecimento de um cronograma rígido e gradativo para
promover a substituição do consumo de produtos de origem nativa
pelos originados de plantações florestais e florestas manejadas; para
tanto, fixa limites decrescentes de consumo de insumos de mata
nativa;

c) a fixação de penalidades maiores para a reposição florestal pelo
consumo de produtos de origem nativa;

d) a ampliação dos mecanismos para reposição florestal, de forma a
permitir sua aplicação na formação de novas plantações florestais
com objetivos comerciais, em programas e projetos de recuperação
de áreas degradadas, projetos socioambientais e de pesquisas
florestais e energéticas bem como outros que possibilitem a melhoria
da proteção dos recursos naturais;

e) uma maior flexibilização para a formação de estoques florestais
destinados a suprimento, mediante a ampliação das modalidades de
aplicação com o envolvimento de outros segmentos, não vinculados
diretamente ao consumo;

f) a eliminação da regra em vigor, que permite às indústrias de ferro
gusa consumirem até 100% de sua demanda com carvão vegetal de
florestas nativas, por meio do ressarcimento em dobro da reposição
florestal;

g) a proibição de instalação de novas indústrias ou reativação de
indústrias inativas, sem a comprovação de atendimento lastreado no
consumo de florestas plantadas, no limite mínimo de 95% do consumo
baseado na capacidade instalada ou proporcional à disponibilidade
comprovada de fontes sustentáveis;

h) o estabelecimento de normas mais rigorosas para o não-
cumprimento de cronogramas de suprimento florestal estabelecidos:
as empresas que não se enquadrarem às novas regras poderão ser
obrigadas a reduzir sua capacidade de produção ou, mesmo, a
paralisar suas atividades;

i) a criação de um índice com metas anuais decrescentes das taxas
de desmatamento do Estado, visando à recuperação da Mata
Atlântica e à conservação do Cerrrado e seus ecossistemas
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associados;
j) a declaração das áreas de importância biológica especial e de

importância biológica extrema do documento intitulado “Biodiversidade
em Minas Gerais: um atlas para sua conservação” como prioritárias
para a criação de unidades de conservação.

Como se observa, o Governo do Estado, por meio da proposição em
apreço, manifesta, de forma inequívoca, sua intenção não só de
reduzir significativamente a utilização da flora nativa para geração de
energia, mas também de exercer mais controle sobre as pessoas
físicas ou jurídicas que industrializam, comercializam, beneficiam,
utilizam ou são consumidoras de produto ou subproduto da flora.
Manifesta também a intenção de aumentar a cobertura vegetal natural
de Minas Gerais, criar novos espaços ambientalmente protegidos em
áreas biologicamente sensíveis e incluir o Sistema Estadual de
Gerenciamento dos Recursos Hídricos no âmbito do Sistema Estadual
de Meio Ambiente – Sisema.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que o elevado caráter técnico de
vários dispositivos do projeto se justifica pelo fato de que o exercício
do poder de polícia ambiental será exercido em face de prazos,
cronogramas, percentuais e volume de consumo dos produtos da flora
nativa. Por essa razão, parcela significativa dessas normas são de
natureza transitória.

Em nossa avaliação, as medidas contidas no projeto não contrariam
o ordenamento jurídico vigente. Como se sabe, com a promulgação
da Constituição da República de 1988, os Estados passaram a ter
competência para legislar concorrentemente com a União sobre
florestas e proteção do meio ambiente. No âmbito dessa legislação,
incumbe à União editar exclusivamente “normas gerais”, conforme
dispõe o art. 24, VI, §§ 1º a 2º, da Lei Maior.

A Lei Federal nº 4.771, de 1965, que dispõe sobre o Código
Florestal brasileiro, veicula as normas gerais sobre a matéria. Os seus
arts. 19, 20 e 21 assim dispõem:

“Art. 19 – A exploração de florestas e formações sucessoras, tanto
de domínio público como de domínio privado, dependerá de prévia
aprovação pelo órgão estadual competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente – SISNAMA –, bem como da adoção de técnicas de
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condução, exploração, reposição florestal e manejo compatíveis com
os variados ecossistemas que a cobertura arbórea forme.

(...)
Art. 20 – As empresas industriais que, por sua natureza,

consumirem grande quantidades de matéria prima florestal serão
obrigadas a manter, dentro de um raio em que a exploração e o
transporte sejam julgados econômicos, um serviço organizado, que
assegure o plantio de novas áreas, em terras próprias ou pertencentes
a terceiros, cuja produção sob exploração racional, seja equivalente
ao consumido para o seu abastecimento.

(...)
Art. 21 – As empresas siderúrgicas, de transporte e outras, à base

de carvão vegetal, lenha ou outra matéria prima florestal, são
obrigadas a manter florestas próprias para exploração racional ou a
formar, diretamente ou por intermédio de empreendimentos dos quais
participem, florestas destinadas ao seu suprimento”.

Vê-se, pois, que a redação dada ao art. 19 do Código Florestal pela
mencionada lei federal atribui ao poder público estadual o controle e a
fiscalização da exploração de florestas e de formações sucessoras de
domínios público e privado. E, de acordo com o § 1º do mencionado
dispositivo, a competência do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente –
Ibama – nessa matéria é restrita às florestas públicas do domínio
federal, às unidades de conservação criadas pela União e aos
empreendimentos potencialmente causadores de impacto ambiental
nacional ou regional, definidos pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente – Conama.

Portanto, com a nova redação do art. 19, já não paira dúvida sobre a
competência dos Estados para disciplinar, nos demais casos, a forma
como os empreendimentos públicos e privados poderão valer-se dos
recursos da flora para atender a suas necessidades, observado o
princípio do auto-suprimento florestal, conforme previsto nos
mencionados arts. 20 e 21.

Assim, por meio do projeto em tela, o Estado nada mais faz do que
exercer a competência, que lhe é constitucionalmente assegurada, de
suplementar a legislação federal para atender a suas peculiaridades,
em consonância com a regra estabelecida no § 2º do art. 24 da
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Constituição da República.
Quanto à declaração de áreas prioritárias para a constituição de

unidades de conservação com base no documento intitulado
“Biodiversidade em Minas Gerais: um atlas para sua conservação”,
observamos que o ordenamento constitucional vigente impõe ao
poder público das três esferas de governo várias obrigações para
assegurar a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado. Entre essas, a Constituição da República expressamente
prevê o dever de identificar e criar espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos, nos seguintes
termos:

“Art. 225 – (...)
§ 1º – Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder

Público:
(...)
III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais

e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a
alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que
justifiquem sua proteção;

(...)
§ 2º – São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos

Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos
ecossistemas naturais”.

Dessa forma, o mecanismo da declaração, que não se confunde
com o ato de criação de unidade de conservação, deve ser
compreendido como uma medida de precaução ambiental. A intenção
é prevenir danos irreversíveis às áreas delimitadas no citado
documento bem como evitar os usos ambientalmente incompatíveis
com a preservação ou conservação de ecossistemas sensíveis.

Como o Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais – Iter – é a
instituição legalmente responsável pela gestão das terras públicas e
devolutas do Estado, justifica-se sua atuação em conjunto com o
Instituto Estadual de Florestas – IEF – na identificação dos espaços a
serem especialmente protegidos. Trata-se de uma medida
administrativa e institucionalmente adequada para viabilizar
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efetivamente a instituição de unidades de conservação em áreas de
domínio estadual classificadas como de importância biológica especial
e de importância biológica extrema pelo mapa de biodiversidade,
aprovado pela Deliberação Normativa nº 55, de 2002, do Conselho
Estadual de Política Ambiental – Copam – e incorporado ao
Zoneamento Ecológico Econômico do Estado.

Já o Sistema Estadual de Meio Ambiente – Sisema – foi instituído
pela Lei Delegada nº 125, de 2007, com a finalidade de regionalizar as
medidas emanadas do Sistema Nacional de Meio Ambiente, criado
pela Lei Federal nº 6.983, de 1981. Nos termos da lei de sua criação,
integram o Sisema a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável – Semad –, a Fundação Estadual de
Meio Ambiente – Feam –, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas –
Igam –, o Instituto Estadual de Florestas – IEF –, os Núcleos de
Gestão Ambiental das Secretarias de Estado integrantes do Copam e
a Polícia Ambiental da Polícia Militar de Minas Gerais. Portanto,
legalmente, o Copam não faz parte do Sisema.

Por seu turno, o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos
Hídricos tem na sua estrutura a Semad, o Conselho Estadual de
Recursos Hídricos – Cerh –, o Igam, os comitês de bacia hidrográfica,
os órgãos e as entidades dos poderes estadual e municipais cujas
competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos e as
agências de bacias hidrográficas.

No projeto do governo, propõe-se nova redação para o “caput” do
art. 7º da Lei Delegada nº 125, de 2007, com a intenção de
harmonizar “as medidas emanadas do Sistema Nacional do Meio
Ambiente e do Sistema Nacional de Recursos Hídricos”.

Contudo, a forma como se apresenta a medida para promover essa
integração não se mostra idônea para se atingir esse objetivo. Para
tanto, é preciso modificar a composição do Sisema, incluindo
expressamente os órgãos e as entidades integrantes do Sistema
Estadual de Recursos Hídricos e o próprio Copam. Caso isso não seja
feito, o Sisema apenas mudará seu nome: em vez de Sistema
Estadual de Meio Ambiente, passará a ser Sistema Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos. Assim, impõe-se a apresentação de
emenda para alterar também a redação do § 1º do art. 7º, já
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mencionado. Em outras palavras, é preciso promover a reestruturação
do Sisema como um todo.

Por se tratar de medida associada à organização do Poder
Executivo e tendo este exercido sua competência privativa para
deflagrar o processo legislativo, conforme previsto no art. 66, III, da
Constituição do Estado, a Assembléia Legislativa pode modificar o
projeto do Executivo com fundamento no art. 61, XI, do mesmo texto
normativo:

“Art. 61 – Cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do
Governador, não exigida esta para o especificado no art. 62, dispor
sobre todas as matérias de competência do Estado, especificamente:

(...)
XI – criação, estruturação e definição de atribuições das Secretarias

de Estado;”.
Finalmente, verifica-se a necessidade de apresentação de emenda

para corrigir erro material verificado nos incisos II e III do § 3º do art.
47 da Lei nº 14.309, de 2002, a que se refere o art. 5º da proposição.

Com essas considerações, não vislumbramos óbice à tramitação do
projeto nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.771/2008 com
as Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 9º a seguinte redação:
“Art. 9º – O ‘caput’ e o § 1º do art. 7º da Lei Delegada nº 125, de 25

de janeiro de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 7º – Fica instituído o Sistema Estadual de Meio Ambiente e

Recursos Hídricos – Sisema –, com a finalidade de harmonizar as
medidas emanadas do Sistema Nacional de Meio Ambiente, criado
pela Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, criado pela Lei
Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, por meio da articulação
coordenada dos órgãos e das entidades que os integram.

§ 1º – Integram o Sisema:
I – a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
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Sustentável – Semad;
II – o Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam;
III – o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – Cerh;
IV – a Fundação Estadual de Meio Ambiente – Feam;
V – o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – Igam;
VI – o Instituto Estadual de Florestas – IEF;
VII – os Núcleos de Gestão Ambiental das Secretarias de Estado

integrantes do Conselho Estadual de Política Ambiental;
VIII – a Polícia Ambiental da Polícia Militar de Minas Gerais;
IX – os comitês de bacia hidrográfica;
X – os órgãos e as entidades dos poderes estadual e municipais

cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos;
XI – as agências de bacias hidrográficas’.”.

EMENDA Nº 2
Os incisos II e III do § 3º do art. 47 a que se refere o art. 5º do

projeto passam a ter a seguinte redação:
“Art. 5º – (...)
‘Art. 47 – (...)
§ 3º – (...)
II – formação de florestas próprias ou fomentadas, observadas as

áreas de preservação permanente e de reserva legal, nos termos
desta lei;

III – participação em associações de reflorestadores ou outros
sistemas, de acordo com as normas fixadas pelo órgão competente,
observadas as áreas de preservação permanente e de reserva legal,
nos termos desta lei;’.”.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Sargento Rodrigues - Neider Moreira - Sebastião Costa - Hely
Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.780/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria dos Deputados Jayro Lessa e Antônio Júlio, o projeto em
epígrafe acrescenta dispositivo à Lei nº 7.772, de 8/9/80, que dispõe
sobre a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/9/2008, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Meio
Ambiente e Recursos Naturais para receber parecer.

Nos termos do art. 103, III, “a”, do Regimento Interno, cumpre-nos
examinar a matéria nos aspectos de sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto em exame pretende inserir parágrafo único no art. 5º da

Lei nº 7.772, de 1980, com o seguinte teor:
“Parágrafo único – Os atos normativos dos órgãos integrantes do

Sistema Estadual de Meio Ambiente – Sisema – destinados a
empreendimentos de qualquer natureza e que impliquem estipulação
de exigência ou cumprimento de adequação de atividade serão
publicados com previsão de, no mínimo, 6 (seis) meses de vacância,
devendo ainda o órgão responsável promover, durante esse período,
ampla divulgação das novas normas.”.

Com efeito, os signatários da proposição manifestam a intenção de
impedir a aplicabilidade imediata da norma ambiental a partir de sua
publicação no órgão oficial. A medida se aplicaria à Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ao Instituto
Estadual de Florestas, à Fundação Estadual de Meio Ambiente, ao
Instituto Mineiro de Gestão das Águas, aos Núcleos de Gestão
Ambiental das Secretarias de Estado integrantes do COPAM e à
Polícia Ambiental da Polícia Militar de Minas Gerais, órgãos e
entidades que compõem o Sisema, nos termos do art. 7º da Lei
Delegada nº 125, de 2007. Como o projeto propõe a inclusão da
medida no art. 5º da Lei nº 7.772, de 1980, é forçoso concluir que os
autores também querem estender o mecanismo da “vacatio legis” ao
Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam –, tendo em vista
que o mencionado artigo trata das competências desse órgão
colegiado. A título de esclarecimento, no plano federal, o Conselho
Nacional de Meio Ambiente – Conama – é parte integrante do Sistema
Nacional de Meio Ambiente – Sisnama. No Estado, o Copam não faz
parte do Sisema.

A “vacatio legis” ou vacância da lei é o lapso temporal entre a
publicação da lei e a sua entrada em vigor. Portanto, o fato de uma lei
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estar publicada não se confunde, necessariamente, com a sua
vigência. No período de vacância, a lei encontra-se em estado de
dormência, e seus dispositivos não podem ser aplicados enquanto
não transcorrer o prazo que ela mesma prevê para o seu
cumprimento. Como ensina a doutrina, vigência é a aptidão genérica
da lei para a produção de efeitos juridicamente válidos.

Na esfera federal, o instituto da “vacatio legis” é previsto em duas
leis. Na Lei de Introdução ao Código Civil – Decreto-Lei nº 4.657, de
1942 – a regra geral da vacância legal tem o seguinte enunciado:

“Art. 1º – Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo
o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada”.

Na Lei Complementar Federal nº 95, de 1998, que dispõe sobre a
elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição
Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona, tal instituto é disciplinado no art. 8º, nos
seguintes termos:

“Art. 8o - A vigência da lei será indicada de forma expressa e de
modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo
conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua
publicação" para as leis de pequena repercussão.

Essa norma aplica-se às proposições enumeradas no art. 59 da
Constituição da República, e, resguardadas as suas características,
aos decretos e demais atos de regulamentação expedidos por órgãos
do Poder Executivo.

Como se observa, a cláusula de que a lei entra em vigor na própria
data de sua publicação somente é cabível para os atos normativos de
pequena repercussão. Nos demais casos, impõe-se a fixação de um
prazo razoável em número de dias para a produção dos efeitos da lei,
contado da data de sua publicação no órgão oficial.

No Estado, o instituto da vacância é previsto no inciso V do art. 3º da
Lei Complementar nº 78, de 2004, da seguinte forma:

“Art. 3º – Na elaboração da lei, serão observados os seguintes
princípios:

(...)
V - o início da vigência da lei será indicado de forma expressa,



439

garantindo-se, quando se fizer necessário, prazo para que dela se
tenha amplo conhecimento;”.

Como se constata, não há identidade de tratamento do instituto da
“vacatio legis” nas esferas federal e estadual. Também não se pode
afirmar a existência de conflito entre as normas citadas. No governo
central, o instituto da vacância deve ser usado para as leis de grande
repercussão nacional; no Estado, o instituto goza de maior
flexibilidade. Portanto, a diferença entre as legislações citadas não é
ontológica, mas sim de grau de discricionariedade que o poder público
competente dispõe para utilizar o expediente da vacância.

Não podemos partir da premissa de que a uma determinada lei é de
pouco interesse social, sob pena de enfraquecimento de seu conteúdo
e comprometimento de sua eficácia e efetividade. Assim, classificar
uma norma como de pequena repercussão será sempre uma tarefa
bastante complexa e difícil. E, inevitavelmente, o seu enquadramento
como de pequeno, médio ou grande alcance social será sempre
regado por uma boa dose de subjetivismo.

Dessa forma, o problema da dimensão temporal de uma lei se
resolve, na prática, pela forma como a lei se apresenta no órgão
oficial, de vigência imediata ou postergada quanto aos seus efeitos.
Por isso, na tradição do direito positivo brasileiro, a maioria das leis é
marcada pelo sincronismo-simultaneidade de publicação e efeitos
imediatos.

Não obstante esse fato, a legislação que rege a matéria, sobretudo a
do Estado de Minas Gerais, permite ao legislador estabelecer prazos
para que determinados atos normativos possam produzir seus efeitos.
No caso em análise, o objetivo é fixar um prazo mínimo para que os
atos normativos infralegais produzam seus efeitos. A intenção
subjacente é permitir que os empreendimentos potencialmente
causadores de degradação ambiental possam, em tempo hábil, se
adaptar às novas exigências determinadas pelos órgãos ambientais
competentes. Administrativamente, a medida está em consonância
com o princípio constitucional da razoabilidade, uma vez que procura
evitar transtornos de toda ordem para tais empreendimentos. Como se
sabe, o elemento surpresa é um dos principais causadores de
aplicação de penalidades injustas na área ambiental. Além desse
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problema, o empreendedor precisa de tempo para ajustar técnica e
financeiramente o seu empreendimento às novas exigências
ambientais. E não é de um dia para o outro que isso é feito. Tempo,
no caso, é de fundamental importância. Não se trata de um capricho
ou tratamento privilegiado. Não podemos perder de vista que ajustar
uma fábrica ou uma indústria em funcionamento para reduzir o volume
de lançamento de efluentes líquidos ou gasosos é uma tarefa bastante
complexa e dispendiosa.

Finalmente, a legitimidade para inaugurar o processo legislativo
encontra suporte no art. 65, “caput”, da Constituição do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.780/2008.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Neider Moreira - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.627/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.627/2008, de autoria do Deput ado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Associação Comercial
e Industrial de Três Corações, 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° 2.627/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de

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

e Industrial de Três Corações, com sede no Município de Três
Corações.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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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°

2.641/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.641/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento
Fiscal do Estado em favor da Assembléia Legislativa 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° 2.641/2008
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do

Estado em favor da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir  crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, no valor de R$57.098.000,00
(cinqüenta e sete milhões e noventa e oito mil reais), para atender a
despesas com pessoal e encargos sociais.

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

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

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

III – excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal
para o Fundo Financeiro de Previdência – Funfip – previsto para o
corrente exercício, no valor de R$1.690.000,00 (um milhão seiscentos
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e noventa mil reais);
IV – excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor

para o Funfip previsto para o corrente exercício, no valor de
R$3.000.000,00 (três milhões de reais).

Art. 3° – A implementação desta lei observará o dis posto no art. 169
da Constituição da República e na Lei Complementar federal n° 101,
de 4 de maio de 2000.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

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

2.709/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.709/2008, de autoria do Deput ado Braulio
Braz, que declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social do Setor de Confecções de Muriaé – Condessc –,
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° 2.709/2008
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Econômico e Social do Setor de Confecções de Muriaé – Condessc –,
com sede no Município de Muriaé.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Con selho de

Desenvolvimento Econômico e Social do Setor de Confecções de
Muriaé – Condessc –, com sede no Município de Muriaé.

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 11/11/2008, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.

José Tuffi Elias, ocorrido em 31/10/2008, em Belo Horizonte. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.
Ricardo Rodrigues Marques, ocorrido em 31/10/2008, em Patos de
Minas. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/11/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 297 e 298/2008
(encaminhando o Projeto de Lei nº 2.877/2008 e emenda ao Projeto
de Lei nº 2.578/2008, respectivamente), do Governador do Estado -
Ofícios e telegrama - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nºs 2.878 a 2.882/2008 - Requerimentos
nºs 3.029 a 3.034/2008 - Requerimentos da Comissão Especial das
Serras da Calçada e da Moeda e dos Deputados Carlin Moura e
outros, João Leite e outros, Domingos Sávio, Irani Barbosa, Luiz
Humberto Carneiro e Adalclever Lopes - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Segurança Pública e de Educação
e do Deputado Tiago Ulisses - Oradores Inscritos: Discursos da
Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados Padre João, Carlos
Pimenta, Antônio Carlos Arantes, Domingos Sávio e Getúlio Neiva - 2ª
Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação
da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Luiz Humberto
Carneiro, Domingos Sávio, Irani Barbosa, Carlin Moura e outros e
João Leite e outros; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres:
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.641/2008; aprovação
- Votação de Requerimentos: Requerimentos da Comissão Especial
das Serras da Calçada e da Moeda e do Deputado Adalclever Lopes;
aprovação - 2ª Fase - Palavras do Sr. Presidente - Questão de ordem
- Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras
do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende
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- André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo -
Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano
- Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elmiro Nascimento
- Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João
Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Neider
Moreira - Padre João - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz
- Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter
Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h15min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Cecília Ferramenta, 2ª- Secretária “ad hoc”, procede à

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

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

“MENSAGEM Nº 297/2008*
Belo Horizonte, 11 de novembro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
No exercício da competência que me confere o inciso V do art. 90,

da Constituição do Estado, submeto à elevada consideração dessa
egrégia Assembléia o apenso projeto de lei, que dispõe sobre o
pagamento de abono aos inativos na folha de pagamento de
dezembro de 2008 e dá outras providências.
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Informo que o referido abono não será incorporado aos proventos e
será pago em parcela única, na folha de pagamento de dezembro de
2008.

Dentro de uma política financeira responsável, observadas as
limitações traçadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o abono de
que trata o projeto de lei é apresentado como proposta de
compensação pontual dos proventos dos inativos, condizente com as
possibilidades financeiras do Tesouro Estadual.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a apresentar
este projeto de lei, convicto de que os ilustres membros desta Casa
Legislativa haverão de conferir-lhe o necessário apoio, de modo a
colocá-lo em tramitação em regime de urgência, em razão da
importância da matéria.

Aécio Neves, Governador do Estado.
PROJETO DE LEI Nº 2.877/2008

Dispõe sobre o pagamento de abono aos inativos na folha de
pagamento de dezembro de 2008 e dá outras providências.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder abono, a ser
pago em única vez, aos inativos civis e militares, na folha de
pagamento do mês de dezembro de 2008, nos seguintes valores:

I - abono no valor de R$300,00 (trezentos reais), para o inativo com
proventos de até R$1.000,00 (mil reais);

II - abono equivalente a 30% dos proventos, para o inativo com
proventos acima de R$1.000,01 (mil reais e um centavo).

Art. 2º - O abono de que trata esta lei não se incorpora aos
proventos do inativo e nem constitui base de cálculo para pagamento
de qualquer vantagem ou desconto.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 298/2008*

Belo Horizonte, 11 de novembro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia
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Assembléia Legislativa, Emenda ao Projeto de Lei nº 2.578/2008, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos
do inciso IX do art. 37 da Constituição da República.

Pela referida Emenda a autoridade contratante fica autorizada a
prever, nos contratos com prazo superior a seis meses, cláusula de
pagamento de prêmio de produtividade elaborada a partir dos
parâmetros da Lei nº 17.600, de 1º de julho de 2008.

A Emenda também cuida de estender a autorização aos contratos
de designação.

As inovações ao Projeto demonstram o empenho da Administração
em conciliar a necessidade de atender a demanda de pessoal em
caráter contingente e inadiável com o incentivo à produtividade.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter a
presente Emenda à consideração dos seus Nobres Pares.

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

Dê-se ao art. 8º a seguinte redação:
“Art. 8º -
(...)
§ 2º - A autoridade contratante fica autorizada a prever, nos

contratos por prazo superior a 6 (seis) meses, cláusula de pagamento
de prêmio por produtividade elaborada a partir dos parâmetros da Lei
nº 17.600, de 1º de julho de 2008.

§ 3º - O disposto no § 2º aplica-se aos contratos por prazo
determinado celebrados nos termos do inciso IX do art. 37, da
Constituição Federal, em vigor na data da publicação desta lei e aos
contratos de designação, na forma do regulamento.”.”

- 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.
OFÍCIOS

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 2.307/2008, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de
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Lei nº 2.307/2008.)
Da Sra. Maria Tereza de Fátima, Secretária Executiva do

Governador do Estado, informando da impossibilidade de
comparecimento do Chefe do Executivo à reunião especial em
homenagem à PUC Minas e que será representado no evento pelo Sr.
Danilo de Castro, Secretário de Governo.

Do Sr. Murilo de Campos Valadares, Secretário de Políticas Urbanas
de Belo Horizonte, informando da impossibilidade de comparecimento
à audiência pública referente à Escola de Samba Cidade Jardim e que
o convênio para devolução do galpão à referida Escola está sendo
minutado pela Assessoria Jurídica da Secretaria. (- À Comissão de
Participação Popular.)

Do Sr. Augusto Henrique Lio Horta, Chefe de Gabinete da Secretaria
de Meio Ambiente, prestando informações relativas ao Requerimento
n° 2.546/2008, da Comissão de Meio Ambiente.

Do Sr. Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional da CEF,
informando a liberação de recursos financeiros do FGTS à Copasa,
referentes às parcelas dos contratos que menciona. (- À Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Ambrósio Pinto, Diretor Comercial da Imprensa Oficial do
Estado, agradecendo convite para participar da reunião especial em
comemoração do 20º aniversário do Tauá Hotel & Convention.

Do Sr. Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado, informando da impossibilidade de comparecimento
reunião especial em comemoração do 20º aniversário do Grupo Tauá
e que será representado no evento pelo Desembargador José
Nepomuceno Silva.

Do Sr. Angelo Oswaldo de Araújo Santos, Prefeito Municipal de
Ouro Preto, solicitando especial atenção desta Casa para a votação
do Substitutivo nº 2 ao Projeto de Lei nº 637/2007, cuja aprovação
acarretará prejuízo aos Municípios mineradores. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei nº 637/2007.)

Do Sr. Luciano Vitor Gomes, Presidente da Câmara Municipal de
Nova Lima, encaminhando ofício de sua autoria, aprovado por
unanimidade pela Casa que preside, no qual solicita a inclusão na
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pauta e a aprovação do Projeto de Lei nº 1.093/2007, que altera o art.
1º da Lei nº 15.979, de 2006. (- Anexe ao Projeto de Lei nº
1.093/2007.)

Do Sr. Sergio Luiz de Freitas, Prefeito Municipal de Sabará,
prestando informações relativas ao requerimento do Deputado
Wander Borges encaminhado pelo Ofício nº 2.115/2008/SGM.

Do Sr. Ayres Augusto Alvares da Silva Mascarenhas, Presidente da
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, prestando informações
relativas ao Projeto de Lei nº 2.730/2008, em atenção a pedido da
Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.730/2008.)

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.937/2008, da
Comissão de Transporte.

Do Sr. Nelson Campos, Secretário Executivo do Fundo de Defesa
dos Direito Difusos, do Ministério da Justiça, informando a celebração
do convênio firmado entre esse Ministério e a SOS Falconiformes,
visando à execução do projeto Reprodução de Rapinantes Brasileiros
Ameaçados de Extinção. (- 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. Sandra M. Silvestrini de Souza, Presidente do Sindicato dos
Servidores da Justiça de 1ª Instância do Estado de Minas Gerais -
Serjusmig -, solicitando seja derrubado o veto do Governador do
Estado aos arts. 27, 58, 63 e 67 da Proposição de Lei Complementar
nº 112. (- Anexe-se ao veto à Proposição de Lei Complementar nº
112.)

Do Sr. Clever Alves Machado, Coordenador da União dos Negros
pela Igualdade - Unegro-MG -, manifestando-se pela aprovação do
Projeto de Lei nº 2.177/2008, do Governador do Estado, que cria o
Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei nº 2.177/2008.)

Do Sr. Jamil Hannouche, Vice-Presidente de Universidades do
Banco Santander, agradecendo o convite para participar de reunião
especial em comemoração dos 50 anos de fundação da PUC Minas.

Do Sr. Edward Lanusse Patricio Vasconcelos, solicitando a
intercessão desta Casa a fim de que se encontre uma solução para a
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situação dos proprietários rurais prejudicados pela diminuição da
vazão do Rio Doce, provocada pela Usina Hidrelétrica Eliezer Batista.
(- À Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Lúcio Sampaio, Chefe de Gabinete da Presidência do
Sistema Fiemg, agradecendo o convite para que essa entidade
participe de reuniões da Comissão Especial das Serras da Calçada e
da Moeda e informando o nome de seu representante no evento. (- À
Comissão Especial das Serras da Calçada e da Moeda.)

Do Sr. João Paulo Rigo, Diretor de Marketing da revista “MG Rural”,
encaminhando exemplar dessa publicação. (- À Comissão de Política
Agropecuária.)

TELEGRAMA
- Do Sr. Hélio Costa, Ministro das Comunicações, agradecendo o

convite para reunião especial em comemoração dos 20 anos do Hotel
Tauá.

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 2.878/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Divinópolis o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Divinópolis o seguinte imóvel de propriedade do Estado, com área
total de 4323,00m2 (quatro mil trezentos e vinte e três metros
quadrados), situado no referido Município, registrado no Livro nº 2 do
Registro Geral de Imóveis de Divinópolis, com matrículas nº 3914,
com as seguintes características, medidas e confrontações: um lote
de nº 401 com sub-lotes de nºs 001 a 006 na quadra 002 e zona 17,
situado na Rua Minas Gerais, Centro, suas benfeitorias referentes à
área construída nº 32 com área de 51,00m2; casa nº 16 com área de
65,00m2, área construída nº 22 com área de 66,50m2, casa nº 8 com
área de 51m2, galpão nº 32 com área de 1048,00m2 e casa geminada
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com área de 163,59m2 e que tem confrontações divididas em dois
terrenos, sendo que o primeiro tem 2755m2, sendo 43mts. em divisas
com Antônio Altivo; 59mts. com a R.M.V.; 52mts. pela Rua Minas
Gerais e 58mts. com Soares Nogueira S.A., e o segundo em terreno
anexo com área de 1568m2, aproximadamente, remanescente de uma
área maior, que confronta com herdeiros de Inácio Pereira Manata,
Clóvis Amaral, Antônio Altivo e com Soares Nogueira S.A. Perímetro
irregular.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-
se à ampliação do restaurante popular e à implantação de escola
profissionalizante, ambos com importante repercussão na área social.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contado da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido data a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2008.
Doutor Rinaldo
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação

de terreno de propriedade do Estado ao Município de Divinópolis,
destinado à ampliação das instalações do Restaurante Popular que se
situa em confrontação com o respectivo terreno a ser doado e à
implantação de escola de cursos profissionalizante.

Fundamenta-se o interesse do Município na formalização dessa
doação de imóvel de propriedades do Estado pela necessidade de
ampliação da capacidade de atendimento do restaurante popular,
visto que é um benefício diário à população divinopolitana e das
cidades vizinhas, pois, além de Divinópolis ser uma cidade pólo, o
referido restaurante situa-se defronte ao Pronto-Socorro Regional,
razão pela qual que a demanda do restaurante popular aumenta a
cada dia. O Município de Divinópolis, por ter uma extensa área
urbana, necessita da centralização dos seus serviços, não
diferentemente da implantação de escola de cursos profissionalizante,
que, se implantado na região central, evitaria maiores deslocamentos
de seus estudantes e professores. Ademais, uma sede própria trará
melhor infra-estrutura educacional, o que traria uma expressiva
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melhoria do ensino prestado. Assim, apresentamos este projeto de lei,
esperando contar com o apoio dos nobres pares desta Casa para sua
aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.879/2008
Declara de utilidade pública a Comunidade Evangélica de Libertação

Interdenominacional Missionária - Celim -, 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 Comunidade

Evangélica de Libertação Interdenominacional Missionária - Celim -,
com sede no Município de Ribeirão das Neves.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2008.
Gláucia Brandão
Justificação: A Celim é entidade que não tem fins lucrativos. Realiza

valoroso trabalho junto às pessoas carentes e vulneráveis do
Município de Ribeirão das Neves, com a promoção de projetos e
serviços na área de assistência social. Conforme documentação que
apresenta, está em pleno e regular funcionamento há mais de um ano
e não remunera seus dirigentes, que são pessoas idôneas. A entidade
cumpre todas as exigências legais e, portanto, merece o título que a
tornará de utilidade pública estadual. Portanto, solicito aos 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 2.880/2008
Altera a área da Estação Ecológica do Cercadinho, criada pela Lei nº

15.979, de 13 de janeiro de 2006.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica excluída da área a que se refere o art. 1º da Lei nº

15.979, de 13 de janeiro de 2006, a área ocupada pelas rodovias BR-
356 e MG-30 e suas áreas de domínio, bem como as necessárias à
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execução das obras de ligação entre as duas rodovias.
Parágrafo único - Fica vedada a aprovação de novos

empreendimentos privados, numa faixa de 1km (um quilômetro) de
largura, contado a partir do eixo de ligação entre as rodovias
mencionadas, nos seus dois lados, pelo período de cinco anos, a
contar da implementação do disposto nesta lei.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2008.
Adalclever Lopes - Gilberto Abramo.
Justificação: Esta proposição visa destacar da área da Estação

Ecológica do Cercadinho a área necessária para a execução das
obras de interseção entre as Rodovias BR-356 e MG-30, facilitando
assim o tráfego e a circulação de veículos na região Centro-Sul de
Belo Horizonte e o acesso à Nova Lima. A ausência de opções de vias
que facilitem o escoamento do trânsito tem causado inúmeros
problemas de ordem urbana. Tal projeto visa desafetar a área,
possibilitando assim a execução de tais obras.

- 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 2.881/2008
Declara de utilidade pública estadual a Associação Comunitária da

Chapada, 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

Comunitária da Chapada, com sede no Município de Campanha.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2008.
Ivair Nogueira
Justificação: A Associação Comunitária da Chapada, com sede no

Município de Campanha, é uma entidade civil, sem fins lucrativos,
legalmente constituída, que tem por finalidade a integração dos seus
associados, prestando assistência social nas áreas cultural,
educacional, recreativa, esportiva e jurídica, com a finalidade de dar
amparo às crianças, adolescentes e famílias carentes, proporcionando
melhores condições de vida.
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Conforme documentação apresentada, entendemos que a referida
entidade atende aos requisitos da legislação em vigor, especialmente
da Lei Estadual 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 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 N° 2.882/2008
Dá denominação de Edifício Terras Altas, a próprio público

destinado ao Ministério Público do Estado, no Município de Itajubá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Edifício Terras Altas o e difício destinado

ao Ministério Público do Estado localizado no Município de Itajubá.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 12 novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: O nome proposto, Edifício Terras Altas, tem por

finalidade integrar o prédio à principal característica da região do Sul
de Minas, dominada pela Serra da Mantiqueira.

A Comarca de Itajubá é composta por cinco Municípios: Itajubá,
Piranguçu, Delfim Moreira, Wenceslau Braz e Marmelópolis. Todos os
cinco são caracteristicamente montanhosos. São Municípios que se
localizam em altitude acima da média dos Municípios brasileiros.
Mesmo a cidade de Itajubá, localizada no Vale do Rio Sapucaí, está
cercada pelas montanhas da Serra da Mantiqueira, e o horizonte é
dominado por altos cumes.

Dos cinco, quatro integram a Área de Preservação Ambiental da
Serra da Mantiqueira: Piranguçu, Delfim Moreira, Wenceslau Braz e
Marmelópolis. A comarca está integrada ao chamado Circuito das
Terras Altas da Mantiqueira, denominação que abrange as cidades
localizadas no interior da Serra da Mantiqueira, identificando-as como
um conjunto paisagístico, ecológico e turístico.

As Terras Altas da Mantiqueira moldaram a história e o
desenvolvimento da região e impressionam pela solidez de seus
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maciços e alturas de seus cumes. São o berço dás águas da maior
bacia do Estado, a do Rio Grande e de outras bacias menores. A
escolha do nome Terras Altas, além de integrar o Edifício à região,
busca também criar uma simbologia entre o Parquet e a terra e seu
povo, criando por meio do nome um elo de identidade. O nome
também ficará integrado a própria aparência do imóvel, que tem a sua
frente um belo jardim, que será ornamentado com elementos naturais
das Terras Altas da Mantiqueira, onde serão plantadas duas árvores
da espécie araucária angustifólia (pinheiro), escolhida porque é uma
árvore tradicional nas Terras Altas da Mantiqueira; é uma espécie
ameaçada de extinção; e tem uma característica especial: é uma
espécie sexuada, existindo pinheiros machos e pinheiros fêmeas,
representando assim a dualidade do gênero humano.

Não é só uma homenagem a esta região, mas também ao Estado de
Minas Gerais, conhecido como a Terra das Alterosas. Assim se
homenageia a Comarca e o Estado mineiro. Por essa razão, apenas
"Terras Altas", sem referência explícita à Mantiqueira. O nome
permitirá ainda a criação de uma identidade gráfica ao Parquet de
Itajubá, a ser utilizada em documentos oficiais das Promotorias de
Justiça, junto com os símbolos do Ministério Público de Minas Gerais.
Fixará também uma localização das Promotorias de Justiça fácil de
ser assimilada pelo público.

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares aprovação a esta
nossa proposição.

- 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.

REQUERIMENTOS
Nº 3.029/2008, da Deputada Ana Maria Resende, em que pleiteia

seja solicitada ao Governador do Estado a elaboração de decreto
instituindo programa nos moldes do Pró - Trator - Agricultura Moderna,
do Estado de São Paulo, que oferece aos produtores o financiamento
de tratores sem juros. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 3.030/2008, do Deputado Agostinho Patrús Filho, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Governador do Estado providências com vistas a
que seja concedido o título de Cidadão Honorário do Estado ao Sr.
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Fabio d'Amico. (- À Comissão de Turismo.)
Nº 3.031/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com o Montanhês Clube de
Ouro Fino por seu 45º aniversário. (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.032/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulada manifestação de apoio à Proposta de Emenda à
Constituição Federal nº 13/2003, do Senador Sérgio Zambiasi. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.033/2008, da Comissão de Cultura, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à enxadrista mineira Fernanda
dos Santos Rodrigues por seu desempenho em campeonatos,
representando o Estado, e, em especial, pela conquista do título de
candidata a Mestre, concedido pela Federação Internacional de
Xadrez aos atletas que conquistam o 1º lugar em Jogos Pan-
Americanos. (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.034/2008, da Comissão de Saúde, em que pleiteia seja
solicitada ao Secretário de Saúde a agilização da implantação do
Programa Viva Vida em Divinópolis.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
Especial das Serras da Calçada e da Moeda e dos Deputados Carlin
Moura e outros, João Leite e outros, Domingos Sávio, Irani Barbosa,
Luiz Humberto Carneiro e Adalclever Lopes.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Segurança Pública e de Educação e do Deputado Tiago Ulisses.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Ana Maria Resende.
A Deputada Ana Maria Resende* - Deputado Doutor Viana, que

preside esta reunião, Sras. e Srs. Deputados, telespectadores que nos
acompanham pela TV Assembléia, a esta tribuna venho para abordar
dois assuntos ligados à crise mundial que afetam nossa Minas Gerais,
em especial o Norte de Minas. Essa crise preocupa a construção civil,
os pequenos e médios bancos, mas preocupa sobremaneira a
agropecuária, o agronegócio e as cidades que não têm fonte de
arrecadação própria. O agronegócio brasileiro é responsável por um
terço do nosso PIB, um terço de nossas exportações e um terço do
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emprego brasileiro. Nossos produtores, incentivados pelo próprio
governo, adquiriram máquinas e equipamentos. Esse incentivo
resultou no aumento da produção, da balança comercial, que tantos
resultados positivos trouxe à economia brasileira; mas hoje essas
aquisições se transformaram em dívidas incompatíveis com a
atividade exercida.

A situação desses nossos produtores pode ser comparada à do
sistema hipotecário de moradia do povo americano: uma lástima. O
setor agropecuário pede socorro. O governo anuncia o Plano Agrícola,
mas a liberação do crédito rural vai a passo de tartaruga. Certamente
não teremos uma redução da área plantada, mas uma redução na
aplicação da tecnologia.

As empresas que comercializam fertilizantes e defensivos já
registram redução na venda, se compararmos esse período ao
mesmo período em 2007. Menos tecnologia aplicada significa menos
produtividade, produtividade menor significa menor renda, que
resultará na impossibilidade de pagar os compromissos assumidos.

Medidas urgentes precisam ser tomadas. Medidas que evitem o
colapso das atividades dos produtores rurais, o que certamente
provocará a elevação do preço dos alimentos e de matérias-primas, o
que afetará a população, o nível de emprego, a manutenção dos
mercados internacionais e o equilíbrio da economia brasileira.

Outro aspecto da crise diz respeito a Prefeitos e Prefeitas que
iniciarão o primeiro ou o segundo mandato em janeiro e o farão talvez
enfrentando a maior das dificuldades. O País, que pretendia crescer
5,5%, de acordo com economistas, deverá crescer de 3% a 3,5%.
Teremos uma diminuição na arrecadação do IPI e do Imposto de
Renda, os dois impostos responsáveis pelo abastecimento dos caixas
das Prefeituras. A redução na arrecadação desses dois impostos
acarretará dificuldades para os Prefeitos, até para enfrentarem a Lei
de Responsabilidade Fiscal.

Com a redução do crescimento de 5,5% para 3,5%, teremos uma
arrecadação para menos, pelas Prefeituras, em aproximadamente
R$4.000.000.000,00, que farão enorme diferença para a grande
maioria dos Municípios norte-mineiros, que vivem praticamente com o
FPM.
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Nossos Municípios norte-mineiros, que não têm outra fonte de
arrecadação, como alguns outros, que é a arrecadação de ICMS,
ficarão cada vez mais condenados à condição de indigentes.

Faço aqui, nesta tribuna, uma solicitação a esta Casa. Se Minas
pretende trabalhar realmente pela redução das desigualdades
regionais e tendo em vista essa crise que já bate às nossas portas,
esta Casa tem de ter o compromisso de rever a situação do ICMS.
Esta Casa precisa prontamente responder aos anseios das regiões
menos carentes e pôr em votação o projeto do ICMS Solidário, para
que possamos dar alívio a essas cidades mais simples e mais
humildes, em especial as minhas cidades do Norte de Minas, a fim de
caminharmos com mais segurança rumo ao futuro.

Uma vez que a justiça social só se faz por meio da tributação justa,
quero terminar as minhas palavras, Sr. Presidente, solicitando-lhe
que, em comum acordo com o nosso Presidente, Deputado Alberto
Pinto Coelho, determine a imediata colocação do projeto do ICMS
Solidário em votação. Dessa forma poderemos fazer, sobre o governo
de Minas, a leitura de que esta Casa realmente tem compromisso com
a justiça social e com a redução das desigualdades regionais. Em
nome do Norte de Minas, tenho certeza de que esta Casa responderá
positivamente a esse nosso anseio. Que votemos, ainda neste mês de
novembro, esse projeto que, se não resolve o problema que nos
aflige, em conseqüência dessa crise, certamente reduzirá as nossas
dificuldades. Muito obrigada, Sr. Presidente.

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

Deputados e Deputadas, público que nos acompanha pelas galerias e
pela TV Assembléia, a nossa saudação. Na verdade, o que me traz a
esta tribuna é um último apelo aos trabalhadores do campo, homens,
mulheres e jovens que resistem no campo.

Programas mal-concebidos desde o governo FHC, especificamente
o Banco da Terra, que veio como uma armadilha com a isca “crédito”,
levaram muitos trabalhadores e trabalhadoras rurais a um
endividamento até hoje não resolvido.

O Presidente Lula, por meio de uma medida provisória, abriu a
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possibilidade de renegociação, desde que o endividado assinasse um
termo de adesão à renegociação. O prazo dessa medida terminava
em 30 de setembro. Houve gestão deste Deputado junto à Delegacia
do MDA e ao próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário pela
prorrogação desse prazo, já que as pessoas estavam muito atentas às
eleições. E conseguimos: o governo federal prorrogou, em forma de
lei, o prazo para adesão à renegociação até o dia 14 deste mês.

Trata-se de uma luta antiga; portanto, de uma grande conquista dos
movimentos sociais do campo.

Meu último apelo é por esses agricultores que estão com nome na
Serasa e não podem ter crédito. Com a adesão à renegociação, não
somente estarão limpando seu nome, como também poderão ter
crédito para a safra 2008-2009. É importante salientarmos que são
remanescentes do Banco da Terra, endividados do crédito fundiário,
da reforma agrária e do Pronaf. Todos esses programas eram
coletivos, bastando a inadimplência de um indivíduo para envolver
todos os outros. A atual lei - antes medida provisória - possibilita a
individualização da dívida, o que representa um grande avanço, pois
uma só pessoa não comprometerá todo o grupo. Essa adesão,
portanto, é muito importante no processo de individualização da
dívida. Se um deles não honrar seu compromisso, somente ele ficará
comprometido, e não, todo o grupo.

Se me perguntarem se haverá apenas o parcelamento da dívida,
minha resposta será “não”; dependerá de cada programa, do grupo
em que a pessoa tiver ficado endividada - A, B, C, D ou E - e também
de se o recurso foi para custeio ou investimento. É importante
destacar que, conforme o grupo e o caso, poderá haver um perdão da
dívida de até 90%. Portanto, não é apenas renegociação. De acordo
com o grupo a que a pessoa pertencer, ela poderá receber um perdão
em diversos percentuais, podendo chegar a 90%. Essa é uma grande
conquista, fruto da luta dos trabalhadores e trabalhadoras rurais e
também da sensibilidade do governo federal, que se desdobrou em
iniciativas, em uma articulação entre vários Ministérios - os do
Desenvolvimento Agrário, da Agricultura e da Fazenda -, o Banco
Central e a Casa Civil.

Então, foi como uma força-tarefa. Vários Ministros do Presidente
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Lula ouviram o grito que vem do campo, há décadas, e tiveram então
essa iniciativa. O governo federal fez, vem fazendo a sua parte. Cabe
a cada agricultor procurar o banco, o Banco do Brasil, o Banco do
Nordeste, a cooperativa, enfim, procurar o órgão que financiou, que
lhe concedeu o crédito, até o dia 14 próximo. Não é a primeira vez que
falo isso; por isso fiz, no início, um último apelo. Oportunidade como
essa, não sabemos quando teremos novamente. É importante dizer
que se trata de uma luta de mais de 10 anos. Pode durar 5 anos?
Pode; mas pode durar 20 anos para haver uma oportunidade como
essa. Então, além de aderir ao processo de renegociação da dívida,
você passará a ter crédito e assim poderá investir ou custear
despesas do campo e, no ano que vem, já ter renda a partir do
campo, apesar do alto custo do adubo, do custo da safra 2008-2009.
Temos consciência da grande importância da permanência do
homem, da mulher e do jovem no campo. Por isso temos de tomar
tantas outras iniciativas para garantir a dignidade de quem vive no
campo. Mas temos de reconhecer as conquistas, e esse processo de
renegociação já é uma grande conquista.

É importante destacar também que, no mês de dezembro, vence o
prazo do cadastramento do uso da água. Sabemos que muitas
pessoas estão ainda em dúvida em relação a esse processo. Essa já
é uma iniciativa do governo do Estado, da Secretaria de Meio
Ambiente, por meio do Igam, que estipulou prazo até 31 de dezembro
para o cadastramento do uso da água. Ou seja, toda pessoa que
utiliza água de cisterna, mina, poço artesiano ou nascente - exceto as
empresas públicas, como a Copasa - deve fazer o cadastro. Pela
decisão do Igam, deve-se cadastrar o volume de água, para que se
está utilizando a água - se para consumo humano, para matar a sede
dos animais, para irrigação - e qual o volume de água consumido. Não
foi apenas uma vez que fiz apelo para que se fizesse também o
cadastro de todas as nascentes. Assim, ao final do cadastramento,
teríamos um diagnóstico, um retrato muito preciso de todas as
nascentes de Minas Gerais, de cada bacia, das microbacias.

Teríamos uma matéria-prima fabulosa para sistematizar uma política
de preservação das nascentes. Com certeza esse material
possibilitaria todo um plano de ação específica do governo do Estado.
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Poderíamos buscar parcerias com o governo federal e motivar cada
Município a ter um plano municipal para recuperação e preservação
de nascentes. A Bacia do São Francisco é um exemplo concreto de
parceria com o governo federal. A recuperação seria feita em
nascentes já degradadas, e as que tivessem recebido cuidados do
proprietário da terra teriam programas de preservação. Nesse plano
incluiríamos também a motivação dos proprietários de boa parte da
terra, que é área de preservação por ser topo de morro ou área muito
íngreme. Seriam motivações e incentivos para a preservação. Tenho
certeza de que em poucos anos estaríamos dobrando o volume de
água doce no Estado.

Existem estudos técnicos que comprovam que, num lugar onde já
houve uma nascente, mesmo que ela tenha desaparecido há 10 anos
e que não haja mais nenhum olho-d’água, se ele for cercado, se
possibilitarem reflorestamento, é possível que a nascente volte.
Existem experiências fabulosas, sobretudo no Sul de Minas - matérias
a esse respeito já foram exibidas na televisão. Chamam-se programas
de produção de água. É importante que haja apoio da Assembléia
Legislativa.

Então, encerro, Sr. Presidente, destacando esses dois prazos que
estão para vencer. No dia 14, vence o prazo para o agricultor
endividado assinar o termo de adesão à renegociação da dívida. Em
dezembro, vence o prazo de cadastramento para todos que
consomem água, seja para consumo humano, seja para irrigação ou
para consumo de animais, e não são empresa pública como a Copasa
ou serviço público municipal de abastecimento.

Era esse o meu pronunciamento, Sr. Presidente. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Doutor

Viana, parlamentares presentes, senhoras e senhores da imprensa,
povo do nosso Estado, volto à tribuna para fazer um comentário e um
apelo a alguns órgãos do governo do Estado para que entrem, de
corpo e alma, na nossa luta, na luta de grande parte do Estado para
combater os efeitos desta seca terrível que está assolando a nossa
região. Mesmo com o início das chuvas no Norte de Minas, no
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Jequitinhonha e no Mucuri, os efeitos catastróficos devem
permanecer, trazendo enormes prejuízos para a economia dessas
regiões.

Se quero fazer um apelo a alguns órgãos do governo do Estado, é
porque vejo uma disposição e uma vontade muito grandes do
Governador Aécio Neves e do Vice-Governador, Prof. Anastasia, que,
por sinal, estará em Montes Claros amanhã, quinta-feira, dia 13, pela
manhã, anunciando algumas medidas para combater os efeitos da
seca. Então, de um lado, temos os nossos governantes, que já
demonstraram sensibilidade e interesse em ajudar a região Norte
mineira, mas, por outro lado, infelizmente, temos notado que alguns
setores do governo caminham lentamente e fazem ouvidos de
mercador, tentando camuflar a situação e não mostrando a cara como
deveriam.

Um dos órgãos contra os quais quero fazer uma crítica construtiva,
convocando-a para que esteja conosco nessa luta, é a Copasa. Trata-
se de um órgão que é uma referência muito forte; temos elogiado
muito a sua postura e competência, mas nesse problema específico,
está deixando a desejar, e é ela que tem o poder operacional nas
mãos para trazer a água para a população beber.

Votamos, tempos atrás - o companheiro Deputado Getúlio Neiva
está aqui presente e foi uma das pessoas que ajudou na votação -, a
criação da Copanor. Criamo-la. Foi feito um apelo aos parlamentares,
e todos nos envolvemos na aprovação do projeto, aliás com recursos
preestabelecidos superiores a R$500.000.000,00. Meu caro Deputado
Getúlio, a Copanor foi criada para servir não só às regiões do
Jequitinhonha e do Mucuri como também ao Norte de Minas. Foi
criada com esse objetivo, mesmo porque, entre as três regiões,
aquela em que menos chove é o Norte de Minas. As regiões do
Jequitinhonha e do Mucuri passam por dificuldades, obviamente, mas
lá a precipitação pluviométrica é maior do que a do Norte de Minas,
tanto é que alguns Municípios fazem parte do semi-árido, mas a
maioria, não. Então, houve um apelo muito forte para que
aprovássemos o projeto da Copanor, por ser um órgão importante que
atuará nos pequenos Municípios. Criamo-la, mas, para surpresa
nossa, a primeira etapa, que não estava nem no projeto nem na
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mensagem, foi toda voltada para as regiões do Jequitinhonha e do
Mucuri.

Estivemos em Teófilo Otôni no lançamento do programa da
Copanor. O companheiro Márcio Kangussu, ex-Deputado, grande
amigo, pessoa por quem tenho o maior apreço, a maior consideração
e respeito, é quem gerencia a Copanor. No entanto, a região Norte
mineira ficou e está em segundo plano. No ano passado, com a seca
de 2007, a pior das últimas décadas, dos últimos 50 anos, com oito
meses sem chover na região, a Copanor não pôde fazer nada. Este
ano, acumulando-se os efeitos da seca de 2007 com os da de 2008 -
se juntarmos os dois anos, estaremos falando de mais ou menos 15
meses sem chuva -, a Copanor, mesmo sendo criada por esta Casa,
mesmo tornando-se lei, não pode atuar na região Norte mineira: passa
a responsabilidade para a Copasa, que só atua nas sedes dos
Municípios. Se houver um Município com sua sede e com um Distrito -
que muitas vezes é tão importante, tão grande quanto a sede, com o
mesmo número de habitantes -, se a Copasa não tiver a concessão
dele, ela não pode perfurar um poço artesiano nem fazer a sua
limpeza, não pode fazer uma adutora, enfim, não pode levar água
para a população beber.

Busco uma definição, nesta tarde do dia 12, véspera do dia em que
estaremos em Montes Claros, com nosso Governador em exercício,
Prof. Anastasia, a quem também levarei esse problema. Das duas,
uma: ou a Copasa assume o Município como um todo ou que
tenhamos as ações da Copanor no Norte de Minas, a partir de agora.
Não entendo que dar a concessão de um Município à Copasa
signifique a concessão apenas da sede. Ninguém entende isso.
Município é Município. Município é formado da sede, dos povoados,
dos Distritos e da zona rural. Não apenas a sede constituiu o
Município, mas toda a zona urbana e a zona rural.

Fazemos este apelo, que repetirei ao Governador em exercício,
Prof. Anastasia, porque a situação atingiu seu limite. De acordo com
dados da Emater, hoje, mais de 700 rios e córregos estão secos na
região Norte mineira. Não estou falando de rios pequenos, que, muitas
vezes, só correm graças a enxurradas. Refiro-me a rios que há pouco
tempo eram perenes e caudalosos, como o Rio Verde Grande, que
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hoje já não corre mais. É possível passar por esse rio sem molhar os
sapatos, pois há ali apenas poços. O rio já não está mais correndo.
Falo de rios importantes, como o São Francisco, que está voltando ao
processo de contaminação por cianobactérias. A vazão do São
Francisco diminuiu, sua poluição aumentou, e hoje sua água está
imprópria ao consumo humano. Esse problema aconteceu também
em algumas de suas áreas, no ano passado.

Estamos falando da sobrevivência do Norte de Minas, de água para
a população beber. Quem está me vendo e ouvindo pela TV
Assembléia sabe do que estou falando. Cito o Município de São João
do Paraíso, uma das fronteiras de Minas Gerais, a 10km da divisa da
Bahia. Trata-se de uma região extremamente rica, próspera, com
terras férteis, mas sem água. Seus rios secaram. O Rio São João, que
dá nome à cidade e abastece as cidades de São João do Paraíso e
Ninheira, não está conseguindo abastecer nem a sede do Município,
cuja população, de cerca de 30 mil pessoas, está adquirindo água de
caminhões-pipa fornecidos pela Prefeitura Municipal e pela Cedec. O
Cel. Lucas, da Cedec, é um grande companheiro e pessoa
indispensável ao Norte de Minas. Ele, que é um homem preparado,
sabe do que estamos falando.

É esta a situação, e é necessária uma posição da Copasa.
Atualmente, há um projeto relativo à Copasa, em que se solicita
autorização para que ela proceda a aplicação em bolsas e faça
especulação financeira, extrapolando suas atribuições. Esse projeto
merecerá nossa apreciação, mas, desde já, é importante que façamos
um alerta. Sinto-me enganado por ter votado pela criação da Copanor.
Sinto-me enganado por ter defendido sua criação, porque o apelo feito
ao Deputado Carlos Pimenta dizia que, criada a Copanor, esta agiria
no Jequitinhonha, no Mucuri - o que tem ocorrido, graças a Deus -,
mas também no Norte de Minas. Ela ocuparia aqueles pequenos
povoados e Distritos pelos quais a poderosa Copasa não se interessa.
A Copasa não tem interesse em levar água para a população rural
beber, pois quer tratar só da sede. Talvez isso ocorra porque essa
prática rende dividendos à Copasa. Isso cria uma dicotomia na
sociedade: há pessoas que podem beber água, e há as que não
podem fazê-lo.
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Estou falando de água para o consumo humano, para sobrevivência
do povo norte-mineiro. Confesso que me sinto enganado. Levarei
essa minha preocupação amanhã ao Governador em exercício, Prof.
Anastasia, para que a Copasa passe o Norte de Minas às mãos da
Copanor.

O Dr. Márcio Kangussu poderá mandar perfurar poços artesianos e
atender à população de Montezuma. Há três dias, estive com ele e lhe
pedi que construísse uma adutora para levar água para matar a sede
de 800 pessoas. Ele me disse: “Não posso, pois não tenho a
concessão da zona rural, apenas a concessão da sede do Município
de Montezuma”.

Portanto, fica aqui a solicitação de um parlamentar do Norte de
Minas que anda, conhece a realidade da região e sabe que estamos
caminhando para uma situação irreversível. Se permanecer nessa
situação, o Norte de Minas se transformará num grande deserto. Se
não tomarmos cuidado com a Bacia do São Francisco, se não
recuperarmos a Bacia do Rio Verde Grande, se não cuidarmos dos
grandes rios, córregos, flora e natureza em geral, se não
promovermos o reflorestamento das áreas degradadas, se nos
preocuparmos apenas com o desenvolvimento econômico,
transformaremos nossa região, que é uma das mais belas, ricas e
prósperas, em um deserto. Isso porque, em nome do progresso e do
desenvolvimento, faz-se de tudo, acaba-se com a esperança de um
povo cujo coração não cabe dentro do peito. Esse é o destino da
região Norte mineira.

Portanto, faço este apelo ao Dr. Márcio, Presidente da Copasa.
Nesta Casa, vamos propor um debate sobre a Copanor. Quero
questionar o porquê de sua criação. Quais são os benefícios, e para
onde eles foram? Quero, ainda, mostrar que no Norte de Minas há um
déficit social muito grande. Na verdade, há uma grande dívida da
Copasa, da Copanor e de todos os governos.

Faço este apelo, pois sei que o Governador Aécio Neves é sensível.
No entanto, o governo federal tem-se mostrado insensível, apesar de
conhecer a realidade da referida região. Não leva as ações aos
Municípios, não tem interesse em discutir com um parlamentar federal
para estabelecer uma linha de ação que vise combater a seca e
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diminuir as dificuldades do povo norte-mineiro. A verdade é que não
se chega ao governo federal. Sabemos que Lula tem sensibilidade,
mas não possui voz de comando dentro de seu governo. Então, essas
pequenas coisas não chegam ao Presidente Lula. Ao que me parece,
existe uma barreira muito grande, falta comunicação entre os
parlamentares federais e o governo federal.

Portanto, fica aqui o nosso apelo. A zona rural do Norte de Minas
está sofrendo. O Prefeito eleito Luiz Tadeu Leite sabe que o interior de
Montes Claros enfrenta grandes dificuldades por causa da seca. É
necessário, Deputado Luiz Tadeu Leite, que a Copanor assuma
novamente o Norte de Minas, perfure poços artesianos e leve um
pouco de esperança à população da região. Obrigado.

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

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Sr. Presidente, nobres
colegas Deputadas e Deputados, telespectadores da TV Assembléia,
senhoras e senhores, volto a esta tribuna para falar novamente da
produção de leite em minha região, em Minas e no Brasil, bem como
da crise da cafeicultura, que está pior a cada dia. É impressionante a
inércia do poder público, principalmente do governo federal, quanto às
ações que buscam solução para o endividamento do produtor, aliviar a
situação desse produtor de café, que gera no Brasil, direta e
indiretamente, 6 milhões de empregos para fazer riquezas para o
País, mas em detrimento de um empobrecimento muito grande desse
produtor rural. Hoje se pode dizer que ele vive no sistema de
escravidão, pois trabalha demais, produz muito, e já não ganha mais
dinheiro. Pelo contrário, paga para produzir, vende os seus bens,
perde o patrimônio e frustra os seus filhos, que hoje já não podem
mais estudar numa faculdade por falta de renda da família. Então se
cria uma geração de jovens frustrados, que não podem sonhar com
um futuro melhor.

Há muitos anos, o produtor de leite vive na penúria. O ano passado
foi realmente diferenciado, porque foi o único dos últimos anos, em
que o produtor conseguiu ganhar um pouco de dinheiro. Porém ele já
estava endividado, com as propriedades empobrecidas, depreciadas.
Então, no ano passado, ele conseguiu dar uma respirada, mas o



467

problema já está de volta neste ano. E talvez até pior, pois o custo de
produção está elevado em quase 100%. O preço do leite, que estava
a R$0,80, caiu hoje para aproximadamente R$0,50. Para se produzir 1
litro de leite, gasta-se de R$0,70 a R$0,75, sem os custos,
principalmente de depreciação do rebanho e de suas propriedades.

Nesse momento de crise internacional, os governos de todos os
países em crescimento e já desenvolvidos fazem de tudo para
proteger o seu trabalhador, o seu empresário e o seu produtor. E, até
no Brasil, R$4.000.000.000,00 foram disponibilizados para
investimento no setor automobilístico, e outros bilhões para o
investimento de produção de motocicletas. Também se adiou o
pagamento de impostos para os empresários, a fim de que esses
recursos sirvam para capital de giro. No entanto fala-se muito para o
produtor rural, mas tem-se feito pouco. A maioria dos produtores,
devido a um passado de inadimplência, de sofrimento, de
endividamento, e por falta de renda, muitas vezes fica sem acesso ao
financiamento. Então ele passa a ser também um cliente de risco, e o
banco não quer emprestar para quem hoje manifesta qualquer tipo de
risco para ele.

Vejo, com muita tristeza, a extinção de muitos e muitos produtores
mineiros e brasileiros. Estou preocupado, porque quem pagará mais
caro será o próprio cidadão, o consumidor, que já está sentindo isso.
Enquanto o produtor vende 1 litro de leite por cerca de R$0,50, o
consumidor paga mais de R$2,00.

Para discutir essa questão, apresentei um requerimento, aprovado
por nossa Comissão, para a realização de uma audiência pública, no
dia 25 de novembro, na Assembléia Legislativa, quando discutiremos
a crise no setor leiteiro. Na última sexta-feira, estive na cidade de
Pompéu, acompanhado dos Deputados Vanderlei e Antônio Júlio,
representando também o nosso Líder Deputado Domingos Sávio,
quando os expositores, por intermédio do Sr. Antônio Adelmo,
Presidente do Sindicato Rural de Pompéu, fez uma importante
manifestação, distribuindo leite, de graça, para a população, a fim de
mostrar para o povo brasileiro que não dá mais para produzir leite da
forma como está sendo feita.

Na quarta-feira passada, estivemos também na cidade de Varginha,
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quando se reuniram mais de 30 sindicatos rurais e cooperativas para
discutir formas de buscar apoio do governo federal, do Presidente
Lula, a fim de que entenda a gravidade do momento pelo qual passa o
produtor rural. Esse café, no mundo inteiro, gera um PIB de
US$80.000.000.000,00, mas, nas mãos do produtor, passam apenas
US$8.000.000.000,00, o que não é lucro.

Hoje, para produzir uma saca de Café da Montanha, com todos os
custos diretos e indiretos, não se gasta menos de R$400,00, mas ela
está sendo comercializada a R$250,00. Esse dado não é meu, e sim
de especialistas do setor, pesquisadores, economistas e Diretores de
cooperativas, que têm os números na mão e mostram que os insumos
subiram mais de 500% nos últimos 10 anos, mas o nosso produto não
subiu nada. Essa é a nossa grande preocupação.

Como se não bastasse, ainda existe a violência no campo, que
voltou, e com força. Na divisa de Minas com São Paulo, na região de
Franca, bandidos chegam nas cidades mineiras de Cássia, São
Tomás de Aquino, Ibiraci, Claraval, e assaltam, fazem famílias de
reféns, cometem atos violentos, levam 200 sacas de café, dinheiro,
enfim, levam a dignidade do produtor rural. Que coisa triste! Antes,
morar no campo era sinônimo de vida melhor, mais calma, e hoje é
sinônimo de medo e preocupação. Por isso peço ao Secretário
Maurício Campos, conhecedor desse problema, que crie mecanismos,
ações mais rápidas e efetivas, porque não podemos deixar o produtor
rural, a comunidade e os moradores dos centros urbanos
amedrontados pelos bandidos que vêm do Estado de São Paulo.

Também não posso deixar de me preocupar com essa situação,
como parlamentar majoritário na maioria das cidades daquela região,
nossas queridas São Sebastião do Paraíso, Jacuí, Cássia,
Delfinópolis, Itaú de Minas, Pratápolis, que passam por momentos
difíceis devido a ações violentas de quadrilhas especializadas. Isso
não está acontecendo apenas nessa região, mas em Jacutinga, Monte
Sião e Ouro Fino. Estamos mais vulneráveis na divisa com o Estado
de São Paulo. Os produtores correm riscos, dormem achando que
estão tranqüilos e, no outro dia, podem aparecer mortos e ter o seu
patrimônio levado por quadrilhas.

Solicitamos às autoridades que nos ajudem a buscar solução, tanto
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para o problema da violência como também para a falta de renda do
produtor rural. As questões ambientais também merecem atenção.
Ontem, estive na Secretaria de Meio Ambiente cobrando ações do
governo estadual. Sei que o governo federal também é muito cobrado.
Deve haver mudanças que facilitem, desburocratizem e façam com
que o produtor preserve o meio ambiente, mas também possa
produzir com tranqüilidade e ser tratado como cidadão de bem que
gera desenvolvimento para o País, e não da forma como muitas vezes
ocorre, quando são incriminados, chamados de criminosos e, ao
mesmo tempo, tendo de ficar sob “sursis”. São pessoas de bem que
simplesmente têm problemas em suas propriedades. É preciso, pois,
que haja ações corretas, educativas, preventivas e parceiras, para que
todos possam ganhar, principalmente o nosso povo mineiro. Muito
obrigado.

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

Deputados, público que nos acompanha aqui e nos vê pela TV
Assembléia, gostaria de me congratular com o nosso colega Antônio
Carlos. Sabemos da gravidade da situação que enfrenta hoje o
produtor de leite em Minas Gerais e o produtor rural de modo geral.

Estamos agindo e tentando, de alguma forma, encontrar saídas para
que o produtor seja atendido, mas algumas dessas soluções, inclusive
as principais, estão literalmente nas mãos do governo federal. É
preciso que isso seja discutido dizendo-se o que tem de ser feito.

Considerando a questão do leite, há poucos dias, participando de
uma reunião aqui na Assembléia com vários Presidentes de
sindicatos, um deles, em tom de desespero, dizia-me que teriam de
sair daqui com uma decisão firme sobre o preço mínimo do leite a ser
pago ao produtor, porque hoje gastam-se mais de R$0,80 para
produzir 1 litro de leite, e as empresas compradoras desse leite, de
maneira autoritária, decidem pagar bem menos por ele, algo em torno
de R$0,45, R$0,50 pelo litro de leite. Não podemos ser roubados
dessa forma. Isso é um acinte, até porque esse leite não está
chegando ao consumidor final com esse preço tão irrisório. Alguém
está ficando com esse lucro, às custas de um produtor rural cada dia
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mais empobrecido. Eu disse a ele que gostaria de ter o poder de votar
aqui essa garantia de preço mínimo. Obviamente que fui ainda mais
sincero com ele ao lhe dizer não acreditar ser possível, numa
economia globalizada e competitiva como a que temos hoje, ainda
mais numa situação de crise, existir uma medida que estabeleça um
preço mínimo e obrigatório a ser pago pelo litro de leite. Não há como
impor esse tipo de regra, nem eu iria cobrar do governo federal que
fizesse isso, mas existe algo que o governo federal pode fazer. Aliás,
toda parte do mundo faz, e o Brasil também já fez, mesmo nos
regimes militares e depois no período democrático. É o mínimo que se
pode esperar de um governo que tem dito ter compromisso com a
produção nacional, com o nosso povo e com a nossa gente.

O que queremos é uma política que garanta ao produtor controle de
estoques por parte do governo, como ele já faz, por meio da Conab,
para o arroz, o feijão, o milho, a soja, e assim por diante. Esses
produtos são produtos sazonais, e, para que ocorra o controle de
estoque, o governo anuncia que vai comprá-los, estocá-los e
armazená-los, não necessariamente num armazém do governo, mas
num armazém credenciado. O governo compra a um preço que passa
ser referência para o mercado, e, na medida em que o governo
compra, o mercado reage. Na verdade, o governo apenas estoca
esses produtos, ele não compra para jogar fora ou para sair perdendo
dinheiro. Ele funciona como um mecanismo regulador: ele compra e,
quando vem a entressafra, para que não haja um aumento excessivo
e para que o consumidor não seja penalizado, ele faz leilão de venda
e vende o produto.

Não tenho a ilusão de que o governo sairá por aí comprando queijo
ou leite fluido, mas ele já comprou e é perfeitamente possível que
compre o leite em pó, faça um leilão de aquisição desse leite e
estabeleça o preço “x” que esteja disposto a pagar por ele.
Obviamente que ele vai estabelecer os locais apropriados para a
armazenagem do produto. Esse leite poderá servir aos programas
sociais, e não me venham dizer que não existam pessoas precisando
de alimento. Será que o governo se esqueceu do seu carro-chefe, que
é o programa Fome Zero? As pessoas não têm fome um dia só na
vida ou só no início do governo, até porque estamos diante de uma
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crise que já se instalou e que já gera desemprego. O governo pode e
tem mecanismos para ajudar o produtor de leite. Mecanismos
normais, de mercado, que qualquer economia séria, em um governo
sério, que tem compromisso com quem produz e com quem consome,
possui. Não estou querendo que o governo compre leite para
inflacionar o mercado. Isso não. Ele não vai inflacionar nada, apenas
garantir ao produtor a venda de seus produtos de maneira digna. Isso
porque hoje o nosso produtor está sendo assaltado, roubado por
multinacionais que se organizam em cartéis. Aliás, isso é feito
mediante combinação de seus gestores, em reuniões bastante
cômodas, com consumo de uísque 15 anos. Nessas reuniões eles
decidem, por exemplo, baixar mais R$0,10 no preço do leite, a partir
do dia 1º, e pedem que essa decisão seja anunciada a todos os
fornecedores. Dessa forma, não adianta um fornecedor querer
oferecer leite a um gestor diferente do seu, porque todos os gestores
vão baixar o seu preço no mesmo dia.

É assim que funciona, é roubo, é crime. Já denunciamos isso no
passado e o estamos fazendo novamente. Como o governo pode
agir? De duas maneiras: uma, ele próprio indo ao mercado e
comprando o quilo de leite em pó que represente tantos litros de leite
fluido pelo preço mínimo, que é o custo de produção. Ele compra o
leite por esse preço e o armazena e, na hora em que o mercado
estiver precisando de mais leite, e para não ter que importar, ele
vende.

Há outro detalhe: o governo não tomou nenhuma iniciativa durante
todo este ano para impedir a importação de leite. O Brasil produzindo
leite suficiente para abastecer todo o mercado interno, exportando
produtos lácteos, e o governo permitindo às multinacionais importar
leite em pó e soro em pó. Soro em pó, que é reidratado e vendido, às
vezes fraudando-se o produto que chega à casa do consumidor. O
governo não tomou atitude de proteger o produtor brasileiro. Isso seria
uma atitude não aceita pelos outros países? Não, esse problema não
existe. Os americanos não permitem que o álcool combustível
produzido da cana, o etanol, entre nos Estados Unidos de maneira a
competir com o álcool produzido do milho. Eles fazem isso colocando
um imposto altíssimo sobre o álcool brasileiro. E é um país
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democrático, um país parceiro do Brasil, que faz isso dentro da
legalidade do comércio internacional, protegendo o seu produtor. O
governo brasileiro já deveria estar atento a isso. A crise está-se
instalando, e o problema vem-se agravando.

Além de falar da seriedade da situação pela qual o produtor rural
está passando, aproveito para alertar para outro aspecto dessa crise,
que não está passando fora do Brasil, como o Presidente vem
insistindo em dizer ou insinuar. A crise já chegou aqui, e não estou
falando isso para alardear, ser pessimista ou xingar o governo. É uma
constatação. Nem é culpa do governo brasileiro, pois trata-se de uma
crise de proporções internacionais, que veio da especulação dos
mercados imobiliários americanos e dos mercados financeiros
mundiais. Mas ela chegou, e, se está aí, é preciso tomar atitudes para
proteger nossa economia e o emprego do nosso trabalhador, garantir
a continuação das nossas atividades.

Há um setor fundamental em toda cadeia produtiva que, no
momento em que está aquecido, gera o ciclo da riqueza, mas, no
momento em que é abalado, gera um ciclo de pobreza. Uma cadeia
em que vai se aumentando a possibilidade de ganhos, de as pessoas
serem empregadas, ganharem dinheiro e melhorarem de vida; mas,
no momento em que esse setor desaquece, gera o ciclo da pobreza.
Refiro-me ao setor da siderurgia, que começa na mineração, que tem
na sua primeira cadeia de transformação a produção do ferro-gusa. O
setor de ferro-gusa, que é produzido em Divinópolis, em Sete Lagoas,
em Ipatinga e em várias cidades mineiras, do qual Minas Gerais é o
principal produtor no Brasil, está vivendo um pesadelo. Há poucos
dias, uma tonelada de ferro-gusa era vendida a mais de US$800,00;
hoje, um produtor de ferro-gusa coloca o produto em oferta a
US$300,00, e ninguém quer comprar. Esse produtor está diante de
um pesadelo porque tomou empréstimos em instituições financeiras.
Normalmente, esses produtores também exportam e pedem o
chamado Adiantamento de Contrato de Câmbio - ACC. Ele exporta
em dólares e faz um adiantamento dos contratos que possui. Cerca de
60% da produção de ferro-gusa era exportada, mas hoje a exportação
é zero. Ela não caiu, mas acabou, é zero. Esse produtor tem um
contrato com prazo para exportar. Ele é obrigado a exportar dentro
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daquele prazo, e, se não o fizer, a multa chega a ser 100% do valor do
contrato.

Imaginem um produtor, uma indústria, um alto-forno que tenha um
contrato de US$1.000.000,00. Se ele não conseguir exportar no prazo,
terá de pagar, de multa, US$1.000.000,00. Essa é uma norma
estabelecida pelo Banco Central. Ora, enquanto o mercado está
normal, essa é uma prática para evitar a especulação, para evitar que
o indivíduo busque dinheiro sob a forma de ACC e especule com o
dinheiro em vez de exportar. Então, é preciso haver regras. Mas agora
estamos em uma crise mundial. O governo tem de estar atento e agir;
não pode esperar todo mundo quebrar. O governo tem de trazer um
alento para o setor de siderurgia; não pode esperar todo mundo
quebrar.

O governo disse que disponibilizaria dinheiro para a exportação; de
fato, tivemos notícias de que o Banco do Brasil e o BNDES colocariam
dinheiro para a exportação. Mas me reuni hoje com alguns
empresários do setor siderúrgico, que disseram muito claramente o
que não aparece na grande mídia: uma pequena siderurgia de
Divinópolis ou de Sete Lagoas não vai nem ver a cor desse dinheiro,
Deputado Getúlio Neiva. Quando o governo coloca esse dinheiro, uma
grande montadora, por exemplo, que tem de exportar veículos, uma
grande empresa dessas pega 70% do dinheiro posto, e o governo não
põe limite. Três, quatro ou meia dúzia de grandes empresas pegam
todo o dinheiro que o governo colocou, e só Deus sabe como elas vão
gerir essa questão. Mas cá na ponta, onde está sendo produzido o
ferro-gusa, para alimentação das aciarias ou para exportação, não
chega um centavo. Esse dono de siderurgia, sem dinheiro, com o
contrato vencendo no Banco, com seus bens sendo penhorados e
sem capital de giro, fecha o alto-forno.

Vou dar-lhes uma informação catastrófica: em Divinópolis, onde há
pouco tempo chegamos a ter 20 altos-fornos funcionando e onde
neste ano tínhamos em torno de 15 altos-fornos ligados, funcionando,
produzindo, empregando muita gente, há hoje três, e todos eles com
data anunciada para o fechamento. Ou seja, vamos chegar a zero;
nenhum alto-forno funcionando. Vocês já imaginaram o que significa
isso em uma das maiores cidades mineiras? Sete Lagoas, Deputado
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Doutor Viana - que é um dos maiores líderes da região, onde é votado
e pela qual trabalha muito -, está indo pelo mesmo caminho, ou seja,
vai fechar tudo.

Agora, é claro que o mundo não vai parar de maneira definitiva.
Ocorre que, se o governo não acudir rapidamente, a China, a Índia e
outros países produtores de ferro-gusa vão sobreviver e ocupar o
espaço do Brasil. E nós, depois, não sobreviveremos à crise. Então,
não se pode ter essa atitude de ignorar o problema; temos de
enfrentá-lo. E ele tem solução. É possível, por exemplo, estabelecer-
se uma regra mudando o prazo desses termos de adiantamento a
contrato de câmbio, cujo prazo é hoje de seis meses, prorrogáveis por
seis meses. Muitos deles estão vencendo, e não é possível prorrogá-
los, porque a regra do Banco Central não permite que a instituição
financeira prorrogue o contrato. Mas o Banco Central pode editar uma
medida que determine que o contrato de adiantamento de crédito de
câmbio poderá passar a ter um prazo de dois; pode haver um
adiamento. Também com relação à multa, que hoje é de 100%, o
Banco Central pode vir a público dizer que, numa situação
emergencial como esta, a multa não será aplicada da mesma forma.
Ele pode, por exemplo, estudar a possibilidade de converter para o
real esses contratos que continuam sendo feitos em dólar. E o
empresário já não sabe se o dólar vai continuar subindo desse jeito.

E a cada dia que o dólar sobre, há um empresário enfartando.
Alguns poderiam dizer, então, que o Domingos está fazendo um
discurso para defender os empresários. É isso que nos deixa
indignados, porque esse empresário que está enfartando vai colocar
300 trabalhadores no olho da rua no dia seguinte. Então, defender um
segmento produtivo, como o setor siderúrgico, é defender o
trabalhador, é defender quem produz, é defender Minas Gerais.

E é preciso que o governo federal tome a iniciativa de dizer que a
solução não está em medidas genéricas que ignoram o problema na
ponta. Precisamos de medidas na ponta: para o produtor de leite que
está aí sufocado, com o leite sendo importado e ele sendo ignorado
pelo governo; para o produtor de ferro-gusa; para as indústrias
mineiras, que estão sem crédito e vendo seus contratos vencendo
sem terem como quitá-los.
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A situação, portanto, Sr. Presidente, é extremamente séria. Ela tem
solução, mas não se resolve com bravata, dizendo que está tudo às
mil maravilhas, que está tudo muito bem, que este é o governo que
salvou o Brasil. Ele tem seus acertos e méritos, mas tem de enfrentar
os problemas que estão aí, e que todo o mundo está enxergando.
Parece que o governo federal teima em dizer que a crise está
passando longe do Brasil, e não está. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

Deputadas, ainda bem que ouvimos o Domingos Sávio, durante muito
tempo, falando sobre assuntos bastante importantes. Acabamos de
ouvir o Carlos Pimenta falar sobre a pobreza e a miséria do
Jequitinhonha; ouvimos agora o Deputado, nosso Líder, de
Divinópolis, falar sobre os altos-fornos, as indústrias. Que país
fantástico é o Brasil! Que coisa maravilhosa! Um pouco antes,
ouvimos o Antônio Carlos Arantes comentar sobre as dificuldades dos
produtores rurais. Que país maravilhoso, que consegue tratar de
forma tão diferente os iguais, quando deveria tratar de forma
diferenciada os desiguais, para que todos buscassem o caminho de
se tornarem iguais. Acho interessante como este país funciona e fico
me perguntando até se a nossa função parlamentar não está um
pouco diminuída, em função da falta de debate dos grandes temas
nacionais, regionais e municipais.

Deputado Domingos Sávio, estamos às vésperas de ter na pauta a
votação do ICMS Solidário. Já está combinado e acertado, e a
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária aprovou o
projeto e fez seu parecer. Ele será incluído na pauta de amanhã, mas
devemos votá-lo na próxima terça-feira ou quarta-feira. É um projeto
que objetiva especialmente reduzir desigualdades regionais, buscar a
redução das desigualdades sociais por meio da redução das
desigualdades regionais.

É lamentação dos Deputados Antônio Carlos Arantes e Carlos
Pimenta e queixa de nós todos do Jequitinhonha e do Mucuri a falta
de uma política permanente de redução de desigualdades e
atendimento às verdadeiras necessidades da população. Isso
acontece, Deputado Carlos Pimenta, e sei por quê. É lamentável,
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Deputado Domingos Sávio, e nós todos sabemos por quê: porque
todo governo, estadual ou federal, cisma de governar de cima para
baixo, de fazer o seu projeto sem ouvir aqueles que lidam, no dia-a-
dia, com as pessoas nos Distritos, nos povoados, nas pequenas
cidades, nas cidades-pólos. E seus diagnósticos são eivados do erro
principal: a falta de conhecimento da dinâmica da economia de cada
região do Estado.

Vivemos, então, embalados por grandes projetos. Lembro-me - e é
bom lembrar - do Projeto Cidade Dique, do tempo de Francelino
Pereira. Era um projeto maravilhoso, desativado na seqüência dos
governos posteriores. O que era o Projeto Cidade Dique, com recurso
do Bird? As cidades de porte médio recebiam um volume de
investimento para abrigar, nas cidades-pólos, o formidável contingente
de pessoas que fugiam do campo para as pequenas cidades, e das
pequenas cidades para as médias cidades. E Belo Horizonte explodiu,
as Capitais explodiram. Todo o seu território já está praticamente
habitado. Não há nem sequer espaço para se fazer um programa de
hortas comunitárias, como no tempo de Maurício Campos, como
Prefeito de Belo Horizonte, quando foram feitas 500 mil hortas
comunitárias. Cada centímetro tem uma casa, um prédio, asfalto,
dificilmente há um parque ou um jardim.

O que observo, na fala de três Deputados, em seqüência, é como as
coisas são tão diferenciadas. O Antônio Carlos Arantes, com sua
origem na cafeicultura, discute os problema da cafeicultura; o Carlos
Pimenta falou sobre as dificuldades de falta d’água no Norte de Minas,
ainda.

Ainda não há água para beber em muitos lugares do Norte de
Minas, assim como no Jequitinhonha. Isso é impressionante. Dos 20
altos-fornos de Divinópolis, foram fechados 17. Vemos isso com
preocupação. Almocei ontem com um empresário do ramo, ou do
setor, que me informou que 80% dos fornos de gusa de Minas já estão
parados. Todavia, esse é um outro estágio em desenvolvimento.
Ficamos nos perguntando assim: será que vivemos realmente no
mesmo Estado? Será que há uma parte do Estado que se chama
“Estado de necessidade”, e não Estado de Minas Gerais? O restante
de Minas se beneficia ao longo de algum tempo, e ficamos a vida
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inteira dependurados, como peso morto, na estrutura do Estado.
Deputado Domingos Sávio, não é possível mais ficarmos sem

aprovar o ICMS Solidário nem sem políticas públicas permanentes de
defesa da economia efetiva das regiões mais empobrecidas de Minas.
Esse peso morto é pernicioso para o resto do Estado. Quando
discutimos com a turma de Uberlândia e do Triângulo a questão do
ICMS, na tentativa de firmar um acordo para dar pelo menos uma
nesguinha de recurso a mais para as cidades mais pobres de Minas,
dizemos-lhes que é preciso haver um certo espírito cristão. Não
vamos falar nem justiça distributiva, nem do conceito constitucional do
papel do Estado, que é fazer a distribuição dos recursos de forma
racional, olhando o lado social, para compensar, eliminar ou reduzir
desigualdades regionais.

Deputado Domingos Sávio, eu ia fazer um discurso, mas, em razão
da sua fala, resolvi fazer outro, tentando representar aqui o sentimento
das várias partes de Minas e dos vários setores da economia. Como
Minas é diferenciada! São muitas e muitas, como dizia Guimarães
Rosa, mas será preciso continuarem tão diferentes durante tanto
tempo? Isso é o que me preocupa.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Getúlio Neiva,
nesta tribuna, quero registrar a minha admiração e o meu respeito por
V. Exa., especialmente por essa sua luta municipalista, por justiça,
que vem travando desde o primeiro momento em que aqui chegou e
retornou, pois é um Deputado que tem uma história brilhante no
Parlamento mineiro e no Congresso Nacional. Gostaria de unir-me a
V. Exa., como já o fiz em outras oportunidades, discutindo essa
matéria. V. Exa., os demais colegas e boa parte dos que nos
acompanham sabem que fui Prefeito de Divinópolis, uma das maiores
e mais promissoras cidades de Minas Gerais; mas nem por isso
ignoro a dificuldade das pequenas cidades. Voto e me manifesto a
favor de um tratamento tributário mais justo. Queria unir ao
depoimento de V. Exa. a importância de uma reforma tributária
completa no Brasil. É claro que temos de fazer a nossa parte aqui.
Não me desviarei, dizendo para resolvermos a questão primeiro em
Brasília. Devemos fazer isso aqui, sim. Estou solidário a V. Exa. e
estarei em Plenário. Todavia, não posso deixar de aproveitar este



478

momento para, nessa linha de raciocínio, mostrar o absurdo que é a
injusta e perversa distribuição tributária do bolo da Nação. São,
aproximadamente, 70% para o governo federal; algo próximo de 20%
para o Estado; e míseros 12% para os Municípios, incluídos aí os
pequenos e os grandes, como Divinópolis, Belo Horizonte, etc. Quer
dizer, os Municípios são tratados de forma criminosa na organização
fiscal do Brasil. Na nossa organização social e política, é cobrado tudo
dos Municípios. O cidadão cobra do Prefeito e do Vereador, no posto
de saúde, na escola, na limpeza da rua, e não conhece essa
realidade. Temos de repetir isso sistematicamente, para que o nosso
Congresso Nacional vote uma reforma tributária mais justa e o
dinheiro fique mais perto do Município e do cidadão, a fim de que este
o fiscalize, com o intuito de diminuir tanta roubalheira. Quem dera
acabar de vez com a corrupção! Pelo menos podemos diminuí-la, se o
cidadão acompanhar de perto e fiscalizar o dinheiro público, para que
isso possa, de fato, surtir efeito no Município.

Deputado Getúlio Neiva, parabéns! Conte conosco. Desculpe-me
por ter alongado a minha fala. V. Exa. é uma referência para nós, e o
seguiremos nessa luta.

O Deputado Getúlio Neiva - Agradeço ao Deputado Domingos
Sávio, grande companheiro. Permita-me, Sr. Presidente, embora o
tempo tenha-se esgotado, encerrar lembrando a importância de incluir
ainda na pauta de quinta-feira, conforme compromisso da Mesa
comigo e com a coordenadoria do grupo de trabalho do ICMS
Solidário, para votarmos, na terça-feira ou na quarta-feira, em 1º turno,
o ICMS Solidário.

Quero lembrar aqui um outro aspecto. Pedimos decurso de prazo do
Projeto de Lei nº 35, que trata da quitação das dívidas do Estado com
o Ipsemg. Conversei hoje com o Moisés, que representa o sindicato, o
pessoal que tem interesse no Ipsemg e não quer a aprovação desse
projeto. Sr. Presidente, quero dizer que alguns assuntos não podem
ficar aguardando unanimidade ou submetendo-se a pressões
específicas. Ainda na noite de ontem esta Assembléia derrubou vários
vetos do Sr. Governador. Isso não aconteceu por ele estar em viagem
ao exterior, mas por absoluta consciência de que era necessário. A
Assembléia tem que readquirir seu poder de trabalhar alguns projetos,
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mesmo que sejam polêmicos, sem esperar que todos eles tenham
consenso para votar. Há necessidade, Sr. Presidente, de alguns
projetos ir a votação, mesmo que haja discordância, para que a
população saiba que os Deputados não são maria-vai-com-as-outras,
não são a turma do amém. Isso aqui não é assembléia homologatória.

É preciso readquirir a importância do Legislativo a partir do trabalho
dos próprios Deputados e da coragem de colocar em discussão e em
votação projetos polêmicos. É realmente necessário trazer à baila
projetos como o Projeto de Lei nº 35 e discuti-los de forma aberta.
Existe o interesse de sindicatos e o de alguns servidores, mas existe
também o interesse dos velhinhos, e votamos prioridade para receber
os precatórios do Ipsemg, o que, para mim, Sr. Presidente, é o mais
importante. Esperamos que os pobres velhinhos recebam seus
precatórios por meio de um projeto de lei que está tramitando nesta
Casa, não foi aprovado no ano passado e está tendo problemas este
ano. Estamos apelando aos Deputados para que nos ajudem nessa
jornada de resolver o pagamento dos precatórios do Ipsemg para
atender a milhares e milhares de pessoas idosas que já estão no fim
da vida e não recebem seus direitos há 10, 15 ou 20 anos. Muito
obrigado, Sr. Presidente. Desculpe-me ter ultrapassado o horário
determinado por nosso Regimento.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

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

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

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos

termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº
3.034/2008, da Comissão de Saúde. Publique-se para os fins do art.
104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
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comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Segurança Pública - aprovação, na 23ª Reunião Ordinária, em
11/11/2008, do Projeto de Lei nº 2.809/2008, do Deputado Lafayette
de Andrada, e dos Requerimentos nºs 2.985/2008, do Deputado Hely
Tarqüínio, e 2.994/2008, do Deputado Carlin Moura; e de Educação -
aprovação, na 30ª Reunião Ordinária, em 12/11/2008, do
Requerimento nº 2.988/2008, da Deputada Ana Maria Resende
(Ciente. Publique-se.).

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

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Luiz Humberto Carneiro solicitando a retirada de tramitação
do Projeto de Lei nº 880/2007 (Arquive-se o projeto.); nos termos do
inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Domingos Sávio solicitando a inclusão em ordem do dia do
Projeto de Lei nº 1.177/2007; nos termos do inciso VII do art. 232, c/c
o art. 140, do Regimento Interno, requerimento do Deputado Irani
Barbosa solicitando que o Projeto de Lei nº 2.706/2008 seja
encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído uma vez que a
Comissão de Administração Pública perdeu o prazo para emitir seu
parecer; e nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno,
requerimentos dos Deputados Carlin Moura e outros solicitando a
convocação de reunião especial para homenagear o Sindicato dos
Professores de Minas Gerais - Sinpro Minas - pelos 75 anos de sua
fundação, e João Leite e outros, solicitando a convocação de reunião
especial para comemorar os 150 anos da inauguração da Estrada de
Ferro Central do Brasil.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer

de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.641/2008 (À sanção.).
Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial das Serras
da Calçada e da Moeda 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.
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Requerimento do Deputado Adalclever Lopes, solicitando tramitação
em regime de urgência para o Projeto de Lei nº 2.880/2008. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. ( - Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

2ª Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a

Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

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

reunião os Vetos à Proposição da Lei Complementar nº 112 e às
Proposições de Lei nºs 18.632 e 18.682, apreciados na reunião
extraordinária realizada ontem, à noite. Fez retirar, também, os
Projetos de Lei nºs 50, 327 e 1.523/2007, 2.050, 2.219, 2.220, 2.301,
2.455, 2.456, 2.575 e 2.641/2008, apreciados na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Questão de Ordem
O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa.

encerrasse, de plano, os trabalhos porque não há quórum para
discussão nem para votação.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno,

a discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 28/2007
e dos Projetos de Lei nºs 1.985, 2.474, 2.573, 2.576 e 2.614/2008,
uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões;
informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foram
apresentadas ao Projeto de Lei Complementar nº 28/2007, 21
emendas do Deputado Gilberto Abramo, que receberam os nºs 2 a 22,
e que, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno,
encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Assuntos
Municipais para parecer; informa que o substitutivo encaminhado pelo
Governador do Estado ao referido projeto de lei complementar, por
meio da Mensagem n° 248/2008, publicada no dia 9/7/ 2008, foi
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contemplado no parecer da Comissão de Assuntos Municipais e será
arquivado, nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento Interno;
informa, ainda, que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao
Projeto de Lei nº 1.985/2008 um substitutivo do Deputado Délio
Malheiros, que recebeu o nº 2, e que, nos termos do § 2º do art. 188
do Regimento Interno, encaminha o substitutivo com o projeto à
Comissão de Defesa do Consumidor para parecer.

- O teor do substitutivo e das emendas apresentados é o seguinte:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 28/2007

EMENDA Nº 2
Suprima-se o § 1º do art. 4º.
Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: O parágrafo dispõe de matéria muito ampla, não

especificando de fato a atribuição da Agência de Desenvolvimento
Metropolitano. Assim, aproveitamos a oportunidade para, no intuito de
colaborar, apresentar esta emenda.

EMENDA Nº 3
Suprima-se o § 2º do art. 4º.
Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: O parágrafo dispõe de matéria muito ampla, não

especificando de fato a atribuição da Agência de Desenvolvimento
Metropolitano. Assim, aproveitamos a oportunidade para, no intuito de
colaborar, apresentar esta emenda.

EMENDA Nº 4
Suprima-se o § 3º do art. 4º.
Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: O parágrafo dispõe de matéria muito ampla, não

especificando de fato a atribuição da Agência de Desenvolvimento
Metropolitano. Assim, aproveitamos a oportunidade para, no intuito de
colaborar, apresentar esta emenda.

EMENDA Nº 5
Acrescente ao art. 4º o seguinte inciso I.
“Art. 4º - (...)
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I - elaborar, propor e promover a execução das metas e das
prioridades estabelecidas pelo Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado, depois de ser aprovado pela Assembléia Legislativa de
Minas Gerais.”.

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: O inciso dispõe de matéria muito ampla, não

especificando de fato a atribuição da Agência de Desenvolvimento
Metropolitano. Assim, aproveitamos a oportunidade para, no intuito de
colaborar, apresentar esta emenda.

EMENDA Nº 6
Suprima-se o inciso XVI do art. 4º.
Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: A matéria disposta no art. 4º do Projeto de Lei nº

28/2007 vai ao encontro da Lei Complementar nº 88, de 12/1/2006,
uma vez que esta descreve taxativamente todas as atribuições da
Agência de Desenvolvimento Metropolitano. Ocorre que o inciso XVI
não está especificado na lei complementar, excedendo as
competências já descritas. Ademais, o inciso dispõe de matéria muito
ampla, não especificando de fato a atribuição da Agência de
Desenvolvimento Metropolitano. Assim, aproveitamos a oportunidade
para, no intuito de colaborar, apresentar esta emenda.

EMENDA Nº 7
Suprima-se o inciso I do parágrafo único do art. 4º.
Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: O parágrafo dispõe de matéria muito ampla, não

especificando de fato a atribuição da Agência de Desenvolvimento
Metropolitano. Assim, aproveitamos a oportunidade para, no intuito de
colaborar, apresentar esta emenda.

EMENDA Nº 8
Suprima-se o inciso II do parágrafo único do art. 4º.
Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: O parágrafo dispõe de matéria muito ampla, não
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especificando de fato a atribuição da Agência de Desenvolvimento
Metropolitano. Assim, aproveitamos a oportunidade para, no intuito de
colaborar, apresentar esta emenda.

EMENDA Nº 9
Suprima-se o inciso III do parágrafo único do art. 4º.
Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: O parágrafo dispõe de matéria muito ampla, não

especificando de fato a atribuição da Agência de Desenvolvimento
Metropolitano. Assim, aproveitamos a oportunidade para, no intuito de
colaborar, apresentar esta emenda.

EMENDA Nº 10
Suprima-se o inciso IV do parágrafo único do art. 4º.
Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: O parágrafo dispõe de matéria muito ampla, não

especificando de fato a atribuição da Agência de Desenvolvimento
Metropolitano. Assim, aproveitamos a oportunidade para, no intuito de
colaborar, apresentar esta emenda.

EMENDA Nº 11
Suprima-se o inciso V do parágrafo único do art. 4º.
Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: O parágrafo dispõe de matéria muito ampla, não

especificando de fato a atribuição da Agência de Desenvolvimento
Metropolitano. Assim, aproveitamos a oportunidade para, no intuito de
colaborar, apresentar esta emenda.

EMENDA Nº 12
Suprima-se o inciso VI do parágrafo único do art. 4º.
Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: O parágrafo dispõe de matéria muito ampla, não

especificando de fato a atribuição da Agência de Desenvolvimento
Metropolitano. Assim, aproveitamos a oportunidade para, no intuito de
colaborar, apresentar esta emenda.

EMENDA Nº 13
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Suprima-se o inciso VII do parágrafo único do art. 4º.
Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: O parágrafo dispõe de matéria muito ampla, não

especificando de fato a atribuição da Agência de Desenvolvimento
Metropolitano. Assim, aproveitamos a oportunidade para, no intuito de
colaborar, apresentar esta emenda.

EMENDA Nº 14
Suprima-se o inciso VI do art. 4º.
Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: O parágrafo dispõe de matéria muito ampla, não

especificando de fato a atribuição da Agência de Desenvolvimento
Metropolitano. Assim, aproveitamos a oportunidade para, no intuito de
colaborar, apresentar esta emenda.

EMENDA Nº 15
Suprima-se o inciso VIII do parágrafo único do art. 4º.
Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: O parágrafo dispõe de matéria muito ampla, não

especificando de fato a atribuição da Agência de Desenvolvimento
Metropolitano. Assim, aproveitamos a oportunidade para, no intuito de
colaborar, apresentar esta emenda.

EMENDA Nº 16
Suprima-se o inciso IX do parágrafo único do art. 4º.
Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: O parágrafo dispõe de matéria muito ampla, não

especificando de fato a atribuição da Agência de Desenvolvimento
Metropolitano. Assim, aproveitamos a oportunidade para, no intuito de
colaborar, apresentar esta emenda.

EMENDA Nº 17
Suprima-se o § 1º do inciso V do art. 5º.
Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: O parágrafo dispõe de matéria muito ampla, não
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especificando de fato a atribuição da Agência de Desenvolvimento
Metropolitano. Assim, aproveitamos a oportunidade para, no intuito de
colaborar, apresentar esta emenda.

EMENDA Nº 18
Suprima-se o inciso I do art. 5º:
Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: O parágrafo dispõe de matéria muito ampla, não

especificando de fato a atribuição da Agência de Desenvolvimento
Metropolitano. Assim, aproveitamos a oportunidade para, no intuito de
colaborar, apresentar esta emenda.

EMENDA Nº 19
Suprima-se o inciso II do art. 5º.
Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: O parágrafo dispõe de matéria muito ampla, não

especificando de fato a atribuição da Agência de Desenvolvimento
Metropolitano. Assim, aproveitamos a oportunidade para, no intuito de
colaborar, apresentar esta emenda.

EMENDA Nº 20
Suprima-se o inciso III do art. 5º.
Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: O parágrafo dispõe de matéria muito ampla, não

especificando de fato a atribuição da Agência de Desenvolvimento
Metropolitano. Assim, aproveitamos a oportunidade para, no intuito de
colaborar, apresentar esta emenda.

EMENDA Nº 21
Suprima-se o inciso IV do art. 5º.
Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: O parágrafo dispõe de matéria muito ampla, não

especificando de fato a atribuição da Agência de Desenvolvimento
Metropolitano. Assim, aproveitamos a oportunidade para, no intuito de
colaborar, apresentar esta emenda.

EMENDA Nº 22
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Suprima-se o inciso V do art. 5º.
Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: O parágrafo dispõe de matéria muito ampla, não

especificando de fato a atribuição da Agência de Desenvolvimento
Metropolitano. Assim, aproveitamos a oportunidade para, no intuito de
colaborar, apresentar esta emenda.

SUBSTITUTIVO Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 1.985/2008
Altera a Lei nº 15.025, de 20 de janeiro de 2004, que dispõe sobre a

consignação em folha de pagamento de servidor público ativo, inativo
e pensionista do Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 4º da Lei nº 15.025, de 20 de janeiro de 2004, fica

acrescido do seguinte § 5º:
“Art. 4º - (...)
§ 5º - Nas consignações facultativas previstas no inciso VI, é vedada

a recusa da concessão de crédito em razão da inclusão do nome do
servidor ou do pensionista nos cadastros de proteção ao crédito,
desde que o financiamento do imóvel residencial esteja inserido em
programas públicos de moradia.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2008.
Délio Malheiros

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando

a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando as
Deputadas e os Deputados para a especial de amanhã, dia 13, 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 55ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/11/2008

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -

Composição da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino
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Nacional - Palavras do Deputado Fábio Avelar - Exibição de vídeo -
Entrega de placa - Palavras do Sr. João Pinto Ribeiro - Exibição de
vídeo - Apresentação musical - Palavras do Vice-Governador Antonio
Augusto Junho Anastasia - Palavras do Sr. Presidente - Apresentação
musical - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Tiago Ulisses - Dalmo Ribeiro

Silva - Domingos Sávio - Durval Ângelo - Fábio Avelar - Jayro Lessa -
Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda
- Wander Borges.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - 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 Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

O locutor - Destina-se esta reunião a comemorar os 20 anos de
fundação do Tauá Hotel e Convention, a requerimento dos Deputados
Fábio Avelar, Tiago Ulisses e Wander Borges.

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

Antonio Augusto Junho Anastasia, Vice-Governador do Estado;
Desembargador José Nepomuceno Silva, representando o Presidente
do Tribunal de Justiça, Desembargador Sérgio Resende; Deputado
Federal Rodrigo de Castro; Paulo Paiva, Presidente do BDMG; Márcio
Nunes, Presidente da Copasa-MG; Roberto Luciano Fortes Fagundes,
Vice-Presidente da Associação Comercial de Minas; João Pinto
Ribeiro, Presidente do Tauá Hotel e Convention; e Deputados Fávio
Avelar, Tiago Ulisses e Wander Borges, co-autores do requerimento
que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Arlindo Porto,
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ex-Senador; Luiz Alberto Rodrigues, Hélio Resende, Gerardo Renault,
Roberto Luiz Soares, Vicente Fernandes Guabiroba e Márcio
Kangussu, ex-Deputados; Dirceu Pereira, ex-Deputado, Diretor da
Ademg e Presidente da Associação Mineira de Cronistas Esportivos;
Clóvis Benevides, Subsecretário da Secretaria Antidrogas; José
Eugênio Aguiar, Presidente do Sindetur; Eduardo Vieira Moreira,
Diretor-Geral desta Casa; Dalmir de Jesus, ex-Diretor desta Casa;
Cel. Luiz Carlos Dias Martins, Assistente Militar da Vice-Governadoria;
José Aparecido Ribeiro, Presidente do Conselho Consultivo da
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais; Cel.
Alexandre Salles Cordeiro, Chefe da Assessoria Institucional da
Polícia Militar, representando o Comandante-Geral da PMMG, Cel.
Hélio dos Santos Júnior; Leopoldo Bessone, ex-Deputado Federal;
Milton Lucca de Paula, Presidente da Associação Mineira de Rádio e
Televisão - Amirt -; e José Geraldo Oliveira Prado, Secretário-Geral da
Assembléia Legislativa.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que

será executado por Ana Elvira, nos teclados, Elias Martins de Barros,
no violino, e Walter Alves de Souza, no clarinete.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Fábio Avelar

Boa-noite a todos e a todas. Inicialmente, cumprimento o Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nosso amigo
Deputado Alberto Pinto Coelho, e os Exmos. Srs. Antonio Augusto
Junho Anastasia, Vice-Governador do Estado; João Pinto Ribeiro,
Presidente do Tauá Hotel e Convention, nosso querido homenageado,
em cuja pessoa cumprimento toda a sua família aqui presente - sua
esposa Lizete e seus filhos Daniel, João Chequer e Lizete;
Desembargador José Nepomuceno Silva, representando o
Desembargador Sérgio Resende, Presidente do Tribunal de Justiça;
Deputado Federal Rodrigo de Castro; Paulo Paiva, Presidente do
BDMG; Márcio Nunes, Presidente da nossa querida Copasa, empresa
em que tive o privilégio e a honra de trabalhar por 25 anos - é um
prazer tê-lo aqui, Presidente Márcio Nunes, e, na sua pessoa,
cumprimento todos os companheiros daquela empresa -; Roberto
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Luciano Fagundes, Vice-Presidente da Associação Comercial de
Minas -; Deputados Tiago Ulisses e Wander Borges, co-autores do
requerimento que deu origem a esta homenagem, em cuja pessoa
cumprimento todos os colegas Deputados Federais e Estaduais e
Vereadores, e não são poucos, que vieram trazer o seu abraço nesta
noite tão importante para todos nós; demais autoridades já citadas
pelo nosso cerimonial; senhores da imprensa; telespectadores da TV
Assembléia; equipe de funcionários da Assembléia, que sempre nos
ajudam em todos os eventos. Boa-noite a todos vocês que nos
acompanham nesta noite.

Não poderia deixar de agradecer, em primeiro lugar, aos Deputados
Wander Borges e Tiago Ulisses a honra que me concederam de
representá-los nesta fala em que homenageamos essa entidade tão
importante para nós, mineiros. De coração, agradeço esta
oportunidade. Em meu nome e em nome dos Deputados Wander
Borges e Tiago Ulisses, agradecemos também a todos os Deputados,
quase a unanimidade desta Casa, que assinaram conosco o
requerimento que nos deu a oportunidade de estarmos hoje
comemorando os 20 anos do Hotel Tauá.

Com imensa satisfação, estamos reunidos para prestar esta
homenagem ao Hotel Tauá pelos seus 20 anos. Especialmente para
mim e para os Deputados Tiago Ulisses e Wander Borges, como
autores do requerimento que originou esta solenidade, é motivo de
alegria ver reconhecido o mérito daqueles que se responsabilizaram
pela idealização e construção desse grande empreendimento da
hotelaria brasileira.

O sucesso do Tauá é uma resposta dos seus empreendedores aos
desafios representados pelo grande avanço do setor turístico e
empresarial em nosso Estado e no Brasil. Trata-se de uma
demonstração inequívoca de visão de futuro, fundamentada em
perspectivas reais de crescimento econômico e social. Tudo isso
transformou-se em realidade no Tauá, por meio de ações
empresariais modernas, transformadas em espaço de convivência
para atendimento à permanente necessidade do homem no que tange
à busca do lugar adequado para o seu trabalho e lazer.

Além da competência de seus idealizadores e construtores, cabe
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salientar aspectos relevantes que impulsionam o crescimento do
Tauá. No que se refere aos aspectos empresarial e institucional,
constitui fator facilitador para o crescimento do Tauá o atual estágio de
desenvolvimento que Minas Gerais está evidenciando nos diversos
setores da atividade econômica e social. É notório o progresso do
nosso Estado e contínuo o aprimoramento da prestação de serviços
pelas empresas mineiras, aliados a uma fase positiva de
investimentos diversos em expansão dos negócios. Esse é um fato
que tem acarretado a realização de eventos empresariais diversos,
como ciclos e cursos de treinamento, conferências, seminários,
congressos e reuniões de executivos, demandando infra-estrutura
necessária de hospedagem e de apoio aos programas de
desenvolvimento de recursos humanos.

Cabe salientar aqui que, graças à sensibilidade e à visão do nosso
Governador Aécio Neves, estamos vivendo um novo momento com a
implementação do tão sonhado e esperado Expominas. Além do
desenvolvimento empresarial, cresce o setor de turismo e lazer em
Minas Gerais, hoje estimulado por diversos programas
governamentais que, acrescidos aos investimentos da iniciativa
privada, asseguram recursos, equipamentos e facilidades aos turistas
que buscam as atrações de nossas cidades. Esse aspecto a que nos
referimos vem facilitar o atendimento das necessidades de lazer do
cidadão e de sua família, que sempre buscam no passeio turístico
uma forma de entretenimento, convívio familiar saudável e contato
com a natureza, mantendo ou incrementando o conforto doméstico.

É exatamente nesse contexto que se destaca a empresa que hoje
homenageamos. O Hotel Tauá é o vitorioso resultado de uma
iniciativa competente e corajosa que marca o comportamento e a ação
dos empreendedores que o construíram. Por isso, ao falarmos em
Tauá, estaremos sempre referindo-nos ao nome do nosso estimado
amigo e colega Deputado por diversas legislaturas, João Pinto
Ribeiro. É exatamente ele o responsável por essa admirável
realização da hotelaria nacional e internacional, juntamente a sua
dedicada e sempre presente esposa, Lizete Chequer Santos Ribeiro,
e dos filhos João Luiz Chequer Ribeiro, Daniel Chequer Ribeiro e
Lizete Chequer Ribeiro.
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Referindo-nos ainda ao nosso amigo João Pinto Ribeiro, quem o
conhece sabe, e bem, de sua vocação para a promoção do bem-estar
e crescimento humanos. A sua vida profissional atesta esse fato,
confirmado ainda pela sua dedicação ao ensino e pelos cargos que já
ocupou em sua brilhante carreira política. João Pinto, relembrando,
além de Deputado Estadual, foi Vereador em Belo Horizonte,
Secretário de Esportes, Lazer e Turismo, Secretário de Estado da
Criança e do Adolescente, secretário da executiva estadual do PTB,
além de advogado e professor. Trata-se de um homem vocacionado
para a promoção humana, capaz de grandes iniciativas como a que
ora homenageamos.

O Hotel Tauá, exemplo de empresa familiar bem-sucedida, está
pertinho de nós, a 45km de Belo Horizonte, na localidade de Roças
Novas, no Município de Caeté. O Tauá é hoje o maior centro de
eventos hoteleiros de Minas Gerais e o terceiro maior do Brasil. O seu
sucesso está prestes a frutificar novamente, na inauguração próxima
de outra unidade do Tauá na cidade de Atibaia, em São Paulo. Essa
história de êxito empresarial, portanto, é marca do arrojo dos seus
proprietários, que acreditam em si e na idéia que acalentam.

É importante ressaltar que o extraordinário hotel foi um sítio que, a
exemplo dos dias atuais, situava-se no mesmo local aprazível,
cercado pela natureza e, por isso, lugar adequado para o lazer, o
descanso e o contato com o ambiente puro e saudável. No sítio de
então surgiu a idéia de ele ser transformado em local de diversão para
as famílias e a realização de eventos. Atualmente o Tauá dispõe da
melhor infra-estrutura para lazer e eventos de grande porte. As suas
diversas instalações oferecem o que há de melhor em acomodações,
espaços múltiplos para diversão, esportes, gastronomia, 30 salas
preparadas para receber os mais diversos tipos de acontecimentos
empresariais e sociais, em clima de tranqüilidade e de contato direto
com o ambiente natural da região.

É claro que ninguém conquista uma vitória como essa de forma
isolada e solitária. É preciso contar com o apoio e a participação da
família, dos amigos, de profissionais e empresas fornecedoras de
produtos e serviços. Quanto ao apoio da família, volto a citar o nome
de Lizete Chequer Ribeiro, esposa atenta, dedicada, inteligente e
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presente em todas horas. Menciono, de novo, os filhos João, Daniel e
Lizete, parceiros de hoje e continuadores dessa obra. Entre esses
parceiros, não posso deixar de fazer justa menção às empresas que
prestam grande serviço ao setor hoteleiro, particularmente ao Tauá.
Esse patrimônio mineiro que hoje homenageamos é também fruto do
trabalho competente, dedicado e eficiente das agências de viagem e
de turismo. Elas identificam, canalizam, organizam, encaminham,
orientam e fornecem todo o apoio às empresas e às pessoas que
procuram espaço adequado para o seu lazer, descanso ou reuniões
de negócio e eventos empresariais.

Gostaria de dar o meu testemunho no que se refere aos
profissionais que atuam no setor de turismo. Este Deputado teve a
honra de presidir, na legislatura passada, nesta Assembléia a
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo. Durante
aquele período, tive oportunidade de estabelecer estreita ligação com
o segmento que integra o “trade” de turismo no Estado e no Brasil.
Posso assegurar a todos que se trata de um setor confiado a
profissionais competentes e dedicados, o que nos dá a segurança
para afirmar que o turismo está nas mãos de gente que sabe conduzir
o setor, por meio de um trabalho que produz excelentes resultados
hoje e que garante o futuro de novas e crescentes conquistas.

Por isso, à competência gerencial, à excelência do atendimento e da
qualidade da prestação de serviços dos empresários, gerentes,
atendentes, funcionários e colaboradores das agências de viagem e
turismo o reconhecimento de todos nós. Tenho certeza de que esse é
também o pensamento do meu querido amigo homenageado, João
Pinto Ribeiro, e de toda a sua família.

É o trabalho de equipe, a soma de esforços na busca de um objetivo
comum que fazem do Hotel Tauá um jovem vencedor da iniciativa
familiar no setor hoteleiro. Hoje, com esta homenagem,
comemoramos os seus 20 anos. Muitas outras comemorações hão de
vir, fruto da semeadura do bem a serviço do homem e do atendimento
de suas necessidades mais elevadas.

Ao amigo João Pinto Ribeiro e à sua bela família, em nome dos
meus colegas, co-autores deste requerimento, Deputados Wander
Borges e Tiago Ulisses, e de todos os Deputados que assinaram o
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nosso requerimento, os nossos parabéns e o voto de felicidades
constantes. Parabéns, João. Que Deus continue a iluminar você e sua
família. Muito obrigado.

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

institucional sobre o Tauá Hotel e Convention.
- Procede-se à apresentação do vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante o Presidente da Assembléia Legislativa,

Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega ao Presidente do Tauá
Hotel e Convention, Sr. João Pinto Ribeiro, de placa alusiva a esta
homenagem. A placa a ser entregue traz os seguintes dizeres: “A
hospitalidade mineira, notória em todo o País, é uma tradição que o
Tauá, um nome cada vez mais respeitado nos segmentos do turismo
de lazer e de negócios, transformou em compromisso primordial no
atendimento aos seus clientes, oferecendo, assim, serviços que
primam pela excelência e visam à felicidade das famílias e ao sucesso
das empresas. Nos 20 anos do Tauá Hotel e Convention, a
homenagem do Parlamento mineiro a essa empresa de hotelaria que
divulga e promove o nome de Minas Gerais com competência,
profissionalismo e alegria.”

O Sr. Presidente - A Presidência encarece aos parlamentares
autores desse requerimento que nos acompanhem neste momento
solene.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. João Pinto Ribeiro

Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais; Exmo. Sr. Antonio Augusto Junho
Anastasia, Vice-Governador do Estado de Minas Gerais, meu amigo,
dinâmico, competente, que nos enche de orgulho; Exmo. Sr.
Desembargador José Nepomuceno Silva, meu amigo, cuja presença
agradeço; Exmo. Sr. Deputado Federal Rodrigo de Castro, uma das
revelações extraordinárias da política de nosso Estado; Exmo. Sr.
Paulo Paiva, Presidente do BDMG, meu amigo particular, também
sério e competente homem público; Exmo. Sr. Márcio Nunes,
Presidente da Copasa, meu amigo; Sr. Roberto Luciano Fortes
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Fagundes, Vice-Presidente da Associação Comercial de Minas, meu
amigo; Deputado Fábio Avelar, meu amigo, Deputado Tiago Ulisses e
Deputado Wander Borges, co-autores do requerimento que deu
origem a esta homenagem; meus senhores; minhas senhoras.

Gostaria de começar agradecendo a Deus tudo que Ele tem feito por
mim durante toda a vida, até este momento. Cumprimento o Deputado
Alberto Pinto Coelho, que engrandece, com sua capacidade, firmeza e
dedicação a Assembléia Legislativa de Minas, fazendo com que
continue sendo uma das mais bem administradas do Brasil. Saúdo
também a todos os parlamentares desta Casa, que aqui praticam a
democracia, no esforço diário e incansável de proporcionar a justiça
social e uma vida melhor para os mineiros. Eu não poderia deixar de
citar os funcionários da Assembléia Legislativa de Minas, servidores
públicos abnegados com quem trabalhei no passado. A todos eles, o
meu abraço agradecido.

Meu reconhecimento muito especial ao Deputado Fábio Avelar, pela
iniciativa desta homenagem aos 20 anos do Hotel Tauá. Fábio Avelar
é um dos mais dedicados homens públicos que conheço,
notadamente em razão da sua atuação valorosa em defesa do meio
ambiente e do turismo. Cumpro também o dever de parabenizá-lo pelo
empenho de muitos anos e incansáveis esforços na luta pela
revitalização do Aeroporto Internacional de Confins. O trabalho
determinado e a liderança do Deputado Fábio Avelar foram
fundamentais para que a intensificação das atividades de Confins
virasse realidade. E hoje é um fato consumado que já tem trazido
significativa melhoria no fluxo de turistas e no desenvolvimento de
negócios em Minas.

Também agradeço ao Deputado Wander Borges, uma revelação da
política da grande Belo Horizonte, um dos responsáveis pelo
fortalecimento do PSB em Minas. O Deputado Wander Borges
salienta-se pelo dinamismo nos diversos cargos que tem assumido na
vida pública, desenvolvendo projetos em todas as áreas para propiciar
às pessoas uma vida cada vez mais digna. Sou grato também ao
Deputado Tiago Ulisses, outro jovem promissor, proveniente de uma
família de ilustres políticos mineiros reconhecidos pela vocação das
causas sociais. O Deputado Tiago Ulisses já comprovou o seu
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idealismo e competência na gestão dos serviços públicos,
demonstrando sensibilidade no trato das questões que revelam as
grandes carências da população.

À minha maravilhosa família, pelo apoio incondicional em todas as
minhas iniciativas e atitudes. A vida é cheia de adversidades,
sucessos e fracassos, alegrias e tristezas. Ninguém consegue
progredir sozinho. O apoio da família é sempre fundamental. Por isso
compartilho este grande momento com minha família. Lizete, minha
esposa, é um exemplo de companheira dedicada, presente e
compreensiva, em todos os momentos da caminhada. João Luiz,
Daniel e Lizete filha são modelos de filhos obedientes e trabalhadores,
os verdadeiros responsáveis pelo grande crescimento que o Tauá
Hotel e Convention vem experimentando na atualidade. Nossa família
tem sido enriquecida pela vinda de novos integrantes nos últimos
tempos: Aline, Roberta e Sidney, que com naturalidade estão-se
entrosando conosco, unidos no trabalho ou nas horas felizes.

Sou muitíssimo grato às empresas públicas e privadas que realizam
no Tauá seus encontros de treinamento empresariais e
comemorações. Contamos com centenas de nomes das maiores e
mais conceituadas organizações brasileiras e multinacionais entre
nossos clientes. Pela excelência dessas marcas e grandeza do seu
porte, essas empresas movimentam o mundo dos negócios gerando
oportunidades e empregos para milhares de homens e mulheres,
fazendo acontecer o desenvolvimento do País. Sinto-me honrado e
contente, pois muitas delas se encontram presentes aqui, por seus
representantes. Saudamos seus Diretores, gerentes e assessores,
altamente preparados e respeitados tanto pela competência como
pelos valores pessoais. Tenho a satisfação de afirmar que, mais do
que clientes, são todos amigos. Como somos gratos - eu, Lizete e
meus filhos - por contar com eles como parceiros.

Da mesma forma, vejo os profissionais sérios e gabaritados das
agências de viagens e do “trade”, outros grandes parceiros com quem
nos entrosamos no desafio de atender nossos clientes.

Com inteligência e agilidade, eles criam alternativas de lazer e
diversão descobrindo novos roteiros e facilitando as viagens,
aumentando a satisfação dos turistas. Temos neles, sem dúvida,
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outros grandes parceiros com quem compartilhamos os bons
resultados do Tauá Hotel e Convention.

Noto também a presença de líderes religiosos e de entidades
filantrópicas e assistenciais, que merecem todo respeito, pela
dignidade de sua missão. São pessoas a quem estimamos com
sinceridade e que, com sua presença, valorizam ainda mais este
evento. Vejo ainda nesta ilustre platéia o rosto simpático de muitos
amigos, das mais variadas profissões ou classes sociais, que me têm
acompanhado há muitos anos, fiéis e solidários nas horas boas ou
ruins. Como me faz bem sentir o calor de sua amizade!

Quero repartir o contentamento desta hora com os funcionários do
Tauá, os companheiros de trabalho que nos ajudam em todos os
níveis de serviços no dia-a-dia do hotel, com espontânea doação,
comprometimento, suor e talento. Eles cumprem seus deveres com
prazer, transmitindo paz e alegria, demonstrando que ali são felizes, e
transformando a sua atividade em entretenimento. Para mim, atender
de verdade é amar o cliente. A gente tem de receber bem, sorrir, dar
atenção, compreender e ajudar. É bom ganhar a vida oferecendo um
ambiente agradável e momentos de paz, diversão e trabalho a quem
procura a nossa hospitalidade. Isso os funcionários do Tauá fazem
com naturalidade, e já virou nossa marca registrada.

Nossas equipes já praticam a nossa filosofia de trabalho. A gente
tem de acreditar nos sonhos. Todas as coisas são possíveis para
aqueles que acreditam que são possíveis. A gente colhe o que planta.
Há 20 anos estamos plantando boas sementes no Tauá. Hoje
estamos colhendo a felicidade e os frutos dessas sementes.

Gostaria de aplaudir a todos e, em particular, a cada um dos
presentes neste espaço nobre da Capital de Minas Gerais. São
pessoas muito especiais, que admiramos e respeitamos e que ajudam
o Tauá a ser o que é. São as pessoas mais importantes do mundo
para mim e para minha família.

E é para vocês que trago essa notícia, com muito orgulho: o sucesso
do Tauá já está saindo de Minas. Tenho a satisfação de informar que
o Tauá Hotel e Convention abre suas portas, no próximo dia 5 de
dezembro, em Atibaia, Município paulista situado a pouco mais de
50km da Capital de São Paulo, que possui um dos melhores climas do
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Brasil. Esse sucesso vocês também ajudaram a fazer. Muito obrigado
a todos.

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

homenagem ao fundador do Grupo Tauá, Sr. João Pinto Ribeiro.
- Procede-se à apresentação do vídeo.

Apresentação Musical
O locutor - Neste instante ouviremos as músicas “Ingênuo”, de

Pixinguinha, e “All the things you are”, de Oscar Hammerstein, que
serão executadas pelos musicistas Ana Elvira Gomes, nos teclados,
Elias Martins de Barros, no violino, e Walter Alves de Souza, no
clarinete.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Vice-Governador Antonio Augusto Junho Anastasia

Exmos. Srs. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da egrégia
Assembléia Legislativa de Minas Gerais; Desembargador José
Nepomuceno, representando o Desembargador Sérgio Resende,
Presidente do Tribunal de Justiça de Minas; Rodrigo de Castro,
Deputado Federal; João Pinto Ribeiro, estimado amigo e
homenageado Presidente do grupo Hotel Tauá; Srs. Deputados Tiago
Ulisses, Fábio Avelar e Wander Borges, autores do merecido
requerimento; estimados Paulo Paiva, Presidente do BDMG, e Márcio
Nunes, da Copasa; Roberto Fagundes, Vice-Presidente da
Associação Comercial de Minas; Srs. Deputados; dignas autoridades;
membros da comunidade do Tauá; ilustres familiares do meu amigo
João Pinto, meus distintos amigos igualmente; senhoras e senhores,
boa noite.

Estimado João Pinto, incumbiu-me o Governador Aécio Neves de
estar aqui esta noite representando-o. Talvez, ao longo desses anos
em que tenho tido a oportunidade de representar o Governador em
muitos eventos, sem dúvida ele me presenteou nesta noite com a
oportunidade de aqui, ainda que rapidamente, saudar a você, sua
família e a toda a comunidade do Hotel Tauá.

Gostaria, ainda que de modo célere, de separar o meu
pronunciamento em dois momentos. Em primeiro lugar, falarei sobre a
obra, o hotel que comemora o seu 20º aniversário. Seria despicienda,
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a essa altura, após os pronunciamentos que me antecederam, bem
como o vídeo institucional do Hotel Tauá e Convention, a necessidade
de reiterar a excelência, a qualidade, a inovação, o
empreendedorismo dessa grande iniciativa empresarial, orgulho para
todos nós, mineiros, o Tauá, na Região Metropolitana de Belo
Horizonte. Faço questão de registrar e ressaltar sua especial
delicadeza de me convidar muitas vezes para lá me hospedar e
reconhecer a primazia da qualidade dos seus serviços e da amizade
daqueles que nos recebem. Nem parece um hotel, mas a casa de um
de nós. Cada vez que lá estivemos percebemos o incremento, a
melhoria, as inovações. Com grande orgulho, nós, mineiros, podemos
ter entre os melhores empreendimentos do Brasil o Hotel Tauá, tão
próximo da nossa Capital. A expansão do grupo para São Paulo
consolida de vez a marca e será o início de uma expansão ainda
maior, não apenas no território mineiro, mas em todo território
brasileiro.

Ao comentar e cumprimentar a obra, não poderia deixar de registrar,
num segundo momento, o seu autor. Sei que não se trata de um
trabalho isolado. A sua família está ao seu lado, conforme disse no
seu discurso emocionado e emotivo. Há pouco você fez o registro de
toda a comunidade e de seus colaboradores, extremamente
qualificados. Mas o motor principal, a pedra angular sobre a qual se
construiu o empreendimento é de João Pinto Ribeiro, personalidade,
como vimos no vídeo os depoimentos, singular, especial, única. Tive a
oportunidade, como disse, durante muitos anos, de conviver com o
João Pinto Ribeiro. Muito aprendi com ele e, indiretamente, com sua
família. Lembro-me permanentemente do ensinamento mais mineiro
de todos que conheço - não me canso de repeti-lo -, da senhora sua
mãe, D. Etelvina, a famosa frase: “E tem precisão disso?”. Todos nós
percebemos no seu comportamento a alma genuinamente mineira.
Você colocou essa alma mineira à disposição da sociedade.

O Antônio Carlos Gomes da Costa, que aqui está, registrou e
lembrou o Projeto Curumim. Temos o programa Mocatu, e poderia
desfilar aqui outras tantas iniciativas de sua autoria e de suas equipes,
como parlamentar, como Secretário e também como vitorioso
empresário que tanto honra Minas Gerais, o seu nome, esse seu
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carinho, esse seu caráter especial, sua ética, sua boa-fé, sua
expressiva sinceridade.

O Prof. Paulo Paiva, que aqui está, não vai se esquecer jamais,
como eu, daquele dezembro de 1991, no primeiro mandato do
Governador Hélio Garcia, quando o Secretário João Pinto compareceu
ao gabinete do Secretário de Planejamento, o então Prof. Paulo Paiva,
para reclamar de uma verba que não tinha sido destinada ao
pagamento de empregados terceirizados. Ele foi ficando aflito,
ansioso, bastante expressivo, digamos assim, em suas
manifestações. O Secretário Paulo Paiva me convocou em seu
gabinete - eu era o Secretário Adjunto - e logo determinou, apontando
para mim: “A culpa é dele.”.

Mas o tema foi resolvido porque aprendemos a conviver, a prestigiar
e a admirar o João Pinto, que tem, nessa sinceridade, a força do
coração, a força da emoção, a força da sua fé e do seu ânimo. É um
homem que acredita. Por diversas ocasiões tive oportunidade de
assistir às suas palestras. Sempre o fiz com muito gosto e acredito
que muitos aqui também tiveram essa oportunidade. A quem ainda
não teve recomendo vivamente para significar, na plenitude da
expressão, o que é o “self-made man”, o homem que se fez por si
mesmo, graças ao seu esforço, a sua inteligência, a sua criatividade e
ao seu labor.

Meu caro João Pinto, todos nós, mineiros, muito o admiramos nessa
sua trajetória do famoso João do Poste até o empresário vitorioso que
está sendo homenageado. Minas Gerais, neste momento, por
intermédio da Assembléia Legislativa, que representa o povo; pelo seu
Poder Executivo, pelo seu Poder Judiciário e por tantos amigos que
estamos aqui, falamos alto e bom som: parabéns, você merece.

Palavras do Sr. Presidente
Quero renovar, com grande satisfação, a presença do Prof. Antonio

Augusto Junho Anastasia, Exmo. Sr. Vice-Governador do Estado de
Minas Gerais, e também a presença do Exmo. Desembargador José
Nepomuceno, representando o Presidente do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, Desembargador Sérgio Resende, com que alegria o
revemos nesta Casa em que o senhor tem uma legião de admiradores
e amigos; do Exmo. Sr. João Pinto Ribeiro, meu caro amigo,
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Presidente do Tauá Hotel e Convention, empresário vitorioso, com
certeza, mas, na mesma dimensão, homem público com uma extensa
folha de serviços prestados a nossa Capital e ao Estado de Minas
Gerais; do Exmo. Sr. Deputado Federal Rodrigo de Castro, que
abrilhanta esta solenidade com sua presença; do Exmo. Sr. Paulo
Paiva, Presidente do BDMG; do Exmo. Sr. Márcio Nunes, Presidente
da Copasa; do Sr. Roberto Luciano Fagundes, Vice-Presidente da
Associação Comercial de Minas, representando essa entidade; dos
companheiros de Parlamento, co-autores do requerimento que deu
origem a esta oportuna e expressiva solenidade, caros Deputados
Fábio Avelar, Tiago Ulisses e Wander Borges. Na pessoa desses
companheiros, cumprimento todos os parlamentares presentes.
Minhas senhoras, meus senhores e familiares de João Pinto Ribeiro,
uma empresa genuinamente mineira e familiar, o Tauá Hotel tornou-se
o maior centro de eventos do Estado e figura hoje como um dos três
maiores do País. Comemorar, portanto, essas duas décadas de
existência do empreendimento significa reconhecer a importância,
para nossa economia, do turismo de lazer e de negócios, que tem no
Tauá um de seus principais marcos. Minas Gerais, além de respirar
história pela maior parte de seu território, é aquinhoada com uma
natureza pródiga em grutas, montanhas e rios, favorável às
explorações ecológicas e às viagens de aventura.

Tantos circuitos já existentes, como o do Ouro e o das Águas, além
da própria Estrada Real, podem espelhar-se na experiência e no
exemplo do Tauá, modelo de gestão comandada por Lizete e por João
Pinto Ribeiro à frente de seus filhos, caracterizando-se pela total
integração com o ambiente e com a população local.

Recrutados no seio da comunidade e devidamente treinados, seus
empregados são a prova de que o turismo é motivo de redenção
econômica, quando, além de melhorar a qualidade de vida da
população, cuida de todos os impactos socioeconômicos provocados
na região.

O hotel, hoje, é orgulho de Minas Gerais, tanto de sua população
que busca um lazer de qualidade com descanso e diversão, quanto de
suas empresas, que ali encontram o ambiente ideal para o
treinamento ou a confraternização de seus funcionários.
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Proporcionando a todos um sadio contato com a natureza, por meio
de passeios e trilhas ecológicas, faz com que seus hóspedes
desenvolvam uma consciência ambiental, que adotarão em seu
quotidiano, funcionando como agentes multiplicadores da tão
necessária educação ambiental. Além de sua invejável estrutura,
oferecendo de pistas de boliche a cinema, bem como vários espaços
gastronômicos e um “spa”, o hóspede encontra um acolhimento
sempre atento e cordial, vindo de autênticos mineiros.

Por toda a satisfação que tem proporcionado tanto às famílias
quanto aos muitos congressistas que vem abrigando ao longo desses
anos, o Tauá, símbolo de excelência no atendimento hoteleiro,
merece esta homenagem da Assembléia Legislativa de Minas Gerais.
Muito obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Neste momento, um grupo de funcionários do hotel,

liderados por João Luiz Ribeiro, fará uma homenagem aos presentes.
- Procede-se à apresentação musical.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião e convoca as Deputadas e os
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 11, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária também de
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição do dia 11/11/2008.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS
AEROPORTOS, EM 15/10/2008

Às 15h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Fábio Avelar e Gustavo Valadares, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Getúlio Neiva.
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



503

a debater os projetos do governo para o incremento da aviação no
Estado e o impacto do aumento do número de vôos no Aeroporto da
Pampulha sobre o trânsito, o meio ambiente e a segurança das
residências localizadas em seu entorno. A Presidência interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir os Srs. Luiz Antônio Athayde
Vasconcelos, Subsecretário de Assuntos Internacionais,
representando o Sr. Raphael Guimarães Andrade, Secretário de
Desenvolvimento Econômico; Hélio Geraldo Rodrigues Costa Filho,
Diretor de Planejamento, representando o Sr. Ricardo Mendanha
Ladeira, Presidente da BHTRANS; a Sra. Flávia Mourão Parreira do
Amaral, Secretária Adjunta de Meio Ambiente de Belo Horizonte; o Sr.
José Eugênio de Aguiar, Presidente do Sindicato das Empresas de
Turismo no Estado de Minas Gerais; a Sra. Maria de Fátima Bosco
Neri, Presidente da Associação dos Moradores da Região do Jaraguá;
e o Sr. Osvaldo Dias da Silva, Vice-Presidente da Associação
Comunitária dos Bairros Aeroporto, Jaraguá e Adjacências,
representando o Sr. Edílson de Almeida Júpiter, Presidente dessa
entidade, que são convidados a tomar assento à mesa. Logo após,
passa a palavra aos convidados para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Fábio Avelar, Presidente - Gil Pereira - Eros Biondini - Lafayette de

Andrada.
ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/10/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ronaldo Magalhães, Padre João e Wander Borges,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Weliton Prado, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ronaldo
Magalhães, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é



504

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 votar proposições da Comissão.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos nºs 2.943 e 2.945/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento dos Deputados Weliton Prado, Ronaldo Magalhães,
Padre João e Wander Borges em que solicitam seja realizada
audiência pública para discutir as transições de governo nos
Municípios. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Wander Borges - Ademir Lucas - Padre

João.
ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/11/2008
Às 15h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Padre João, Antônio Carlos Arantes e Getúlio
Neiva, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Padre João, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
discussão e votação de proposições da Comissão e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou
relatores os Deputados a seguir citados: Mensagem nº 295/2008
(Padre João); Projeto de Lei nº 2.721/2008, em turno único (Antônio
Carlos Arantes). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
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dispensam à 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 2.521 e 2.735/2008. 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, 11 de novembro de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Padre

João.
ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/11/2008
Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria Lúcia Mendonça e Ana Maria Resende 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 da pauta. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, em turno único, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.246 e 2.790/2008
(Deputado Deiró Marra); 2.776/2008 (Deputada Maria Lúcia
Mendonça); 2.784/2008 (Deputada Ana Maria Resende); 2.787/2008
(Deputado Vanderlei Jangrossi); e 2.773/2008 (Deputado Carlin
Moura). 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 2.952, 2.953,
2.955, 2.957 e 2.958/2008. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Carlin Moura - Célio Moreira.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.721/2008
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento
Comunitário e Solidário das Mulheres Rurais do Povoado de
Cachoeira do Livramento, com sede no Município de Abre-Campo.

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 2.721/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Desenvolvimento Comunitário e Solidário das
Mulheres Rurais do Povoado de Cachoeira do Livramento, com sede
no Município de Abre-Campo, que possui como finalidade precípua
desenvolver atividades que possam contribuir para o fomento e a
racionalização das explorações agropecuárias e visem ao
fortalecimento econômico e social da mulher do campo.

Além disso, proporciona-lhe atendimento nas áreas educacional,
recreativa e cultural, oferecendo às mais carentes serviços de
assistência social; protege a saúde da família, da infância, da
adolescência e da velhice; combate a fome e a pobreza; orienta sobre
a preservação do meio ambiente; promove a capacitação das
trabalhadoras e seus familiares, visando à sustentabilidade da
agricultura e da agroindústria.

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

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

nº 2.721/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.773/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
visa dar denominação a escola estadual de ensino fundamental e
médio localizada no Município de Viçosa.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.773/2008 visa dar a denominação de Escola

Estadual Professor Cid Batista à Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio - EJA, localizada na Cadeia Pública de Viçosa,
no Município de Viçosa.

O projeto encaminhado pelo Governador tem o objetivo de prestar
justa homenagem à memória do Prof. Cid Martins Batista, que prestou
relevantes serviços à comunidade do Município de Viçosa na área
educacional, tendo ocupado vários cargos administrativos. Foi vice-
reitor e professor titular da Universidade Federal de Viçosa, professor
visitante da Universidade Federal de Juiz de Fora, professor visitante
da University of Arizona, USA, e consultor da University of Utah, USA.

Pelos relevantes serviços prestados à sociedade e por ter
contribuído para a formação de gerações de alunos de Viçosa, a
homenagem que lhe é prestada é oportuna e meritória.

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

nº 2.773/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2008.
Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.784/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.784/2008
tem por objetivo dar denominação à Escola Estadual de São Simeão,
situada no Município de Resplendor.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.784/2008 tem por finalidade dar a

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

Cabe ressaltar, inicialmente, que a proposta em tela decorre de
solicitação do Colegiado Escolar da referida unidade de ensino, que,
em reunião realizada em 19/5/2008, homologou, por unanimidade de
seus votos, a indicação do nome de Floriano Witt para denominá-la.

O homenageado destacou-se na comunidade rural como cidadão
exemplar. Fundou a Escola Estadual de São Simeão no ano de 1963,
construindo as duas primeiras salas de aula para crianças da fazenda.
Em 1980, sua mãe, Maria Pieper Witt, doou ao Estado uma área de
5.585m² para ampliação da escola, ocasião em que ele prestou
relevantes serviços à comunidade, melhorando significativamente a
qualidade de vida de todos.

Diante dessas considerações, é justa e meritória a pretensão de
gravar seu nome no prédio da referida escola estadual.

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

nº 2.784/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2008.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.787/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
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visa dar denominação a escola estadual localizada no Município de
Oliveira Fortes.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.787/2008 visa dar a denominação de Escola

Estadual Rubem Esteves Ruffo à escola estadual localizada no
Município de Oliveira Fortes.

Ressalte-se que a pretensão do projeto de lei em análise decorre de
pedido formulado pelo Colegiado do referido estabelecimento de
ensino, que, em reunião realizada em 3/4/2008, homologou, pela
maioria dos votos de seus membros, a indicação do nome
apresentado para denominar a unidade.

Rubem Esteves Ruffo, natural de Oliveira Fortes, dedicou sua vida
ao desenvolvimento desse Município. Exerceu as atividades inerentes
ao cargo de Inspetor Escolar Distrital, ocasião em que muito colaborou
com a educação dos jovens da comunidade. Também trabalhou na
Coletoria e na Pagadoria do Estado, onde prestou excelentes serviços
ao contribuinte e ajudou os servidores estaduais na solução de
diversos problemas.

Portanto, trata-se de justa homenagem à memória de um cidadão
que conquistou o respeito e a admiração de todos os oliveira-
fortenses.

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

nº 2.787/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2008.
Vanderlei Jangrossi, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 960/2 007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 960/2007, de autoria do Deputad o Antônio
Carlos Arantes, que declara de utilidade pública a Chácara Pedacinho
do Céu, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso, foi
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aprovado em turno único, na forma original.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 960/2007
Declara de utilidade pública a entidade Chácara Pedacinho do Céu,

com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Chácara

Pedacinho do Céu, com sede no Município de São Sebastião do
Paraíso.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 12/11/2008, a seguinte

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

Fernando Célio de Oliveira, ocorrido em 10/11/2008, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 15 DE NOVEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/11/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Delvito Alves

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nºs 2.883 a 2.885/2008 - Requerimentos
nºs 3.035 a 3.047/2008 - Requerimento do Deputado Délio Malheiros -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Turismo, de
Assuntos Municipais e de Saúde, da Comissão Especial dos
Aeroportos e do Deputado Adalclever Lopes - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Durval Ângelo, Fábio Avelar, Doutor Viana e
Carlos Mosconi - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições - Acordo de Líderes; Decisão da Presidência -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimento do Deputado Délio Malheiros;
deferimento - Requerimento do Deputado Gilberto Abramo;
deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva - 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 - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlin
Moura - Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Doutor
Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Neider Moreira - Padre João - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Wander Borges - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h14min, a lista de
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comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

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

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

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.883/2008
Declara de utilidade pública a Associação Regional dos Usuários da

Bacia Hidrográfica do Rio Bagagem e seus Afluentes – Assobag –,
com sede no Município de Iraí de Minas.

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

dos Usuários da Bacia Hidrográfica do Rio Bagagem e seus Afluentes
– Assobag –, com sede no Município de Iraí de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2008.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: Com o intuito de agregar os usuários da Bacia

Hidrográfica do Rio Bagagem e seus afluentes, pessoas físicas e
jurídicas dos Municípios de Iraí de Minas, Monte Carmelo, Estrela do
Sul, Romaria e Nova Ponte constituíram a Associação Regional dos
Usuários da Bacia Hidrográfica do Rio Bagagem e seus Afluentes.

A organização tem como finalidade promover a preservação do
ecossistema; assegurar, à atual e às futuras gerações, a
disponibilidade de água em padrões de qualidade e quantidade
adequados às necessidades de uso coletivo ou privativo; apoiar seus
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associados na prevenção de calamidades públicas ocasionadas por
eventos hidrológicos, como enchentes e secas, de origem natural ou
decorrentes do uso inadequado dos recursos hídricos; desenvolver
ações para o saneamento ambiental, visando eliminar a poluição,
controlar erosões e racionalizar o consumo de água.

Por sua importante atuação no intuito de recuperar e preservar o
meio ambiente, proporcionando melhoria da qualidade de vida na
região, esperamos contar com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto de lei, que pretende declará-la de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.884/2008
Institui o dia 4 de novembro como Dia Estadual da Favela.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual da Favela, a ser celebrado

anualmente no dia 4 de novembro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2008.
Elisa Costa - Durval Ângelo.
Justificação: Ao apresentarmos esta proposta, encampamos a idéia

da Central Única das Favelas - Cufa -, uma organização nacional que
tem como objetivo desenvolver projetos variados, com o intuito de
valorizar tanto a comunidade quanto cada indivíduo nela inserido.

Sabemos da importância das favelas na construção deste país. Mas
a história da favela precisa ser contada e valorizada, como forma de
contribuir para o resgate da auto-estima e da cidadania das pessoas
que nela residem, ao contrário de ser distorcida, ou simplesmente
embelezada, como forma de amenizar as necessidades e dificuldades
enfrentadas pelos seus moradores.

Foi com este objetivo que a Cufa iniciou uma campanha, ainda em
2005, que resultou na coleta de 700 mil assinaturas, para criação do
Dia da Favela, que culminou com a aprovação de um projeto de lei do
então Vereador pelo Rio de Janeiro, Edson Santos, hoje Secretário
Nacional de Promoção da Igualdade Racial.

Entendemos que a criação desta data de comemoração contribui
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como símbolo de resgate e de celebração de várias culturas que ali se
manifestam e que precisam ser valorizadas. É o reconhecimento de
que a favela é não só um local, mas um povo com modo de vida e
identidades culturais que lhe são próprias.

A data refere-se a 4/11/1900, quando um Delegado da 10º
Circunscrição dialogou com o Chefe da Polícia da época, Dr. Enéas
Galvão, a respeito da favela do Morro da Providência, a primeira
favela do Brasil. Na carta encaminhada ao Prefeito do Rio de Janeiro,
tanto a área geográfica quanto a comunidade que ali vivia eram
tratadas como problema social, sanitário, policial e até mesmo moral.
Na linguagem do documento, falava-se em “limpar” aquelas áreas, ou
seja, a primeira favela surge ao mesmo tempo que é identificada por
estigmas negativos.

Promover a transformação do estigma em carisma: este é o sentido
da criação do Dia da Favela. E preencher de positividade o significado
da palavra, como uma das contribuições para preencher de
possibilidades a auto-estima dessa população.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.885/2008
Altera a Lei nº 15.979, de 13 de janeiro de 2006, que cria a Estação

Ecológica do Cercadinho e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Lei nº 15.979, de 13 de janeiro de 2006, passa a vigorar

com o seguinte art. 4º-A:
“Art. 4º-A - Fica autorizada a utilização da área da Estação Ecológica

do Cercadinho delimitada pela poligonal de vértices 1 a 33, com
coordenadas e lados descritos no Anexo II desta lei, para a execução
de obras de infra-estrutura de interligação e acesso entre as Rodovias
BR-356 e MG-030, observados os pré-requisitos de utilidade pública e
interesse social e obtida tirar prévia aprovação do órgão responsável
pela administração da Estação Ecológica, sem prejuízo da
necessidade da elaboração de estudos de impacto ambiental e de
outras exigências legais.

§ 1º - As obras de infra-estrutura de que trata o “caput” serão
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acompanhadas da recuperação da cobertura vegetal desde o limite do
leito da antiga ferrovia de acesso à Mina de Águas Claras até os pés
dos taludes externos da pista da Rodovia BR-356, no sentido Belo
Horizonte-Rio de Janeiro.

§ 2º - Fica vedada, na área autorizada para as obras de interligação
rodoviária, a construção de estruturas de apoio ao tráfego, como
postos de combustíveis, lanchonetes, lojas de conveniência e outras,
que possam se constituir em focos de emissão de poluentes.”.

Art. 2º - Substitua-se, no “caput” do art. 1º da Lei nº 15.979, de 13 de
janeiro de 2006, a palavra “anexo” pela expressão “Anexo I”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2008.
João Leite e outros.
Justificação: O Bairro Belvedere e seu entorno representam hoje um

dos maiores problemas viários de Belo Horizonte. A causa principal
dos congestionamentos que ocorrem ali é a expansão urbana da
porção sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte, iniciada com o
vertiginoso crescimento do bairro e com o surgimento de numerosos
condomínios ao longo da rodovia de acesso aos Municípios de Nova
Lima, Raposos e Rio Acima. A concentração de veículos no complexo
viário que liga Belo Horizonte a esses Municípios tem provocado, na
região do BH Shopping, retenções de tráfego que se aproximam
perigosamente, em horários de pico, do colapso do sistema. Há ainda,
como complicador, o fato de as Rodovias BR-356 (federal) e MG-030
(estadual) serem os principais corredores viários de acesso à Zona da
Mata, aos Campos das Vertentes, em sua porção nordeste, e aos
Municípios já mencionados. Esses corredores de tráfego são
alimentados por vias urbanas, em que o gerenciamento do trânsito
está a cargo do Município de Belo Horizonte, exatamente na
passagem do Bairro Belvedere para as Avenidas Nossa Senhora do
Carmo e Raja Gabaglia, trecho onde o problema é mais grave.

O Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT -
apresentou projeto técnico às autoridades do governo do Estado, dos
Municípios de Belo Horizonte e de Nova Lima e às associações dos
Bairros Belvedere e Alto Santa Lúcia, no qual se propõe a construção
de alças viárias e trincheiras, ligando a BR-356 à MG-030, como
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forma de resolver o problema.
Uma questão adicional que se coloca, não obstante a aceitação da

proposta do DNIT pelos atores envolvidos nos debates, é que as
intervenções necessárias à obra ocorreriam na Estação Ecológica do
Cercadinho. Esse tipo de unidade de conservação, de acordo com a
legislação federal que rege a matéria (Lei do Snuc), é de proteção
integral, ou seja, só se admitem obras dessa natureza em seu interior
se obedecidos os pré-requisitos de utilidade pública ou de interesse
social.

Ao propormos este projeto, pretendemos inserir na lei da recém-
criada Estação Ecológica dispositivo que autoriza a execução das
obras de interligação viária, sem, entretanto, perder de vista os
objetivos da implantação da unidade de conservação. Assim, foi
incluída no texto que autoriza a execução das obras de interligação
das rodovias a exigência da elaboração de estudos de impacto
ambiental e de recuperação da cobertura vegetal, além de ficar
vedada na área a construção de estruturas de apoio ao tráfego, como
postos de gasolina, lanchonetes e lojas de conveniência, entre outras,
que possam vir a se constituir em focos emissores de poluentes.

Dessa forma, pedimos o apoio de nossos ilustres pares para a
aprovação deste projeto.

ANEXO II
COORDENADAS UTM DOS MARCOS (VÉRTICES) DA POLIGONAL

- QUADRO 1 - E MEMORIAL DESCRITIVO (QUADRO 2) DA
POLIGONAL ENVOLVENTE DA ÁREA AUTORIZADA PARA
CONSTRUÇÃO DA INTERLIGAÇÃO DA BR-356 À MG-030
QUADRO 1 – COORDENADAS UTM DOS VÉRTICES DA

POLIGONAL
* - O Quadro 1, contendo as coordenadas UTM dos vértices da

poligonal foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15.11.2008.
QUADRO 2 – MEMORIAL DESCRITIVO

* - O Quadro 2, contendo o Memorial Descritivo foi publicado no
“Diário do Legislativo” de 15.11.2008.

Área: 118,683,610m².
Perímetro: 2,302,443m.
Município: Belo Horizonte.
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Estado: Minas Gerais.
- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelos

Deputados Adalclever e Gilberto Abramo. Anexe-se ao Projeto de Lei
nº 2.880/2008, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 3.035/2008, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja

concedido o Título de Cidadão Honorário do Estado ao Sr. Francisco
Pedalino Costa. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 3.036/2008, do Deputado Braulio Braz, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com Décio Freire e Associados pela
7ª colocação no Ranking Oficial 2008 - Os Mais Admirados do Anuário
Advocacia. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 3.037/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Rádio Difusora de Ouro
Fino pelo transcurso de seu 58º aniversário. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 3.038/2008, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a comunidade de
Japonvar pelo aniversário de emancipação desse Município.

Nº 3.039/2008, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Município de Pintópolis
pelo aniversário de emancipação desse Município.

Nº 3.040/2008, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Município de Nova
Porteirinha pelo aniversário de emancipação desse Município.

Nº 3.041/2008, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Município de
Verdelândia pelo aniversário de emancipação desse Município. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.042/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso a Ketryn Kelly Marcelino de Souza
pelo recebimento do Prêmio VIII Denatran de Educação no Trânsito. (-
À Comissão de Transporte.)

Nº 3.043/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
pleiteia sejam solicitadas ao Prefeito de Belo Horizonte e ao
Secretário Municipal de Políticas Urbanas providências para que seja
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assegurado o imediato retorno do Gres Cidade Jardim ao galpão onde
funcionava a Escola, bem como a imediata liberação do material e
instrumentos artísticos apreendidos. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 3.044/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Subsecretário de Administração Penitenciária
providências sobre a transferência do detento Rodrigo Ferreira dos
Passos da Penitenciária Nelson Hungria para a Penitenciária
Professor João Pimenta da Veiga, em Uberlândia,ou para uma
unidade prisional localizada em Araguari. (- À Comissão de Segurança
Pública.)

Nº 3.045/2008, da Comissão de Transporte, em que solicita sejam
solicitadas ao Superintendente do Dnit-MG providências para
instalação de redutores de velocidade no trevo próximo ao Município
de Santa Rita do Sapucaí, localizado na entrada da cidade, sentido
Pouso Alegre.

Nº 3.046/2008, da Comissão de Transporte, em que pleiteia sejam
solicitadas aos Diretores-Gerais do Dnit e do DER-MG providências
para agilizar o início das obras do anel rodoviário de Montes Claros,
unindo a BR-251 à BR-135.

Nº 3.047/2008, da Comissão de Transporte, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Ministro dos Transportes e ao Diretor-Geral do Dnit
providências para que seja realizada licitação para restauração e
ampliação da rodovia BR-135 no trecho compreendido entre o
Município de Montes Claros e a BR-040.

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

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Turismo, de Assuntos Municipais e de Saúde, da Comissão
Especial dos Aeroportos e do Deputado Adalclever Lopes.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.
O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Mesa dos trabalhos,

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, público presente, telespectadores e
telespectadoras da TV Assembléia, boa tarde. Com toda certeza, se
fôssemos destacar, após 20 anos do advento da nova Constituição
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Federal, pontos que poderiam demonstrar avanços em relação à
cidadania e à democracia no Brasil, se fôssemos destacar pontos
relevantes que demonstrassem que os 21 anos do triste e difícil
período da ditadura militar teriam sido superados ou pelo menos
enfrentados corretamente pela sociedade brasileira, destacaríamos,
certamente, na nossa jovem cidadã - assim chamada pelo grande
Deputado Ulysses Guimarães -, na Constituição do direito e da
dignidade humana, o poder que ela deu ao Ministério Público - é o
ponto que mereceria destaque. Esse poder dado ao Ministério
Público, ampliando suas prerrogativas e sua competência, garantiu,
de alguma forma, que o texto constitucional fosse cumprido
minimamente ou que pelo menos não se tornasse, como as nossas
Constituições ou leis anteriores, letra morta, sem sentido, sem
conseqüência prática para a sociedade brasileira. Os novos poderes
garantidos pela Constituição Federal permitiram que houvesse
avanços significativos nos direitos sociais e maior fiscalização por
parte dos órgãos dos poderes públicos. De alguma forma, o Ministério
Público se tornou olhos da sociedade, transformou-se num
instrumento a serviço de uma política que construísse o bem comum.
Isso todos nós destacamos. De uma situação supletiva, antes do texto
constitucional, quando não deixava de ser mero apêndice do Poder
Executivo, o Ministério Público se agigantou, contribuindo para que a
sociedade brasileira fizesse e continuasse fazendo sua transição para
a democracia. Por que proponho hoje essa reflexão? Por que uso o
tempo da tribuna da Assembléia para falar do Ministério Público?
Porque ontem, fruto também dessas prerrogativas, o Ministério
Público elegeu, por voto direto, sua lista tríplice que será encaminhada
ao Governador do Estado para que, num prazo de 15 dias, ele nomeie
o novo Procurador-Geral dessa instituição tão digna, tão merecedora
dos maiores e melhores elogios. Ontem, por volta de 19 horas,
tivemos o resultado final. A nossa alegria foi saber que o ex-
Procurador-Geral Nedens Ulisses foi indicado pelos seus pares como
o mais votado. Alguns talvez poderão questionar: somente seis votos
de diferença para esse Promotor que iniciou sua vida ministerial em
Novo Cruzeiro, no Vale do Mucuri, passando por tantas comarcas,
especialmente por Teófilo Otôni, esse ex-Procurador-Geral chegou a
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Belo Horizonte com uma folha de serviços das mais dignas prestada
ao povo mineiro. Alguns poderão pensar que a diferença de seis votos
foi pequena, mas, entre os quatro candidatos, concorriam dois ex-
Procuradores-Gerais, e Nedens teve o dobro de votos de um ex-
Procurador-Geral. Diga-se de passagem, desde a prerrogativa trazida
pela nova Constituição Federal, é a primeira vez que, no exercício do
cargo, um Procurador-Geral não faz de seu candidato o mais votado
da lista tríplice. Repito: é a primeira vez que isso acontece. O
Ministério Público, que gosta tanto de fiscalizar os políticos
corretamente, principalmente os Prefeitos que fazem uso de máquina
pública para a sua reeleição, não teve essa tão grande preocupação
no atual pleito. Quantas vantagens foram pagas de última hora e
quantas construções de prédios foram anunciadas e iniciadas por
comarcas do interior do Estado! Se um Prefeito candidato à reeleição
tivesse feito esse uso da máquina para sua reeleição, certamente
sofreria, no mínimo, repressões por parte do Ministério Público.
Enfrentando tudo isso, o Nédens mostrou o seu bom trabalho. É
interessante que hoje quase 40% dos que compõem o órgão
ministerial não são da época em que foi Procurador-Geral. Essa vitória
foi significativa e um reconhecimento do trabalho do Nedens, do
grande Promotor que foi e do grande Procurador, que, com tanta
dignidade, exerceu o seu mister. Certamente será dessa forma que
atuará como Procurador-Geral nos próximos anos, em Minas Gerais.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Deputado Durval Ângelo, a
lembrança de V. Exa. é muito importante. Nedens Ulisses tem origem
na nossa região, casou-se em Novo Cruzeiro...

O Deputado Durval Ângelo* - Casou-se com a Sra. Sara, grande
mulher e grande pessoa, filha do seu Vale, tão rico e com tantos
valores culturais.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - No nosso Mucuri. Todavia
mais importante do que isso, quando Nedens Ulisses assumiu o
Ministério Público, havia sido criada aqui uma instância especial
chamada Procuradoria de Crimes de Prefeitos. Naquela época, nós,
Prefeitos das cidades-pólo, dissemos a ele, numa reunião, sobre a
incongruência que era ter uma promotoria especializada em crimes de
Prefeitos. Não havia uma promotoria especializada em crimes de
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Promotores nem de Juízes, de Deputados ou de Governadores. Por
que havia uma de Prefeitos? A reação do Dr. Nedens foi imediata.
Mandou retirar a placa e pôs uma nova placa de acordo com os
ditames da lei, como preconizava a legislação. A promotoria
especializada em crimes de agentes públicos é genérica para todos.
Meus cumprimentos a V. Exa. pela lembrança. Entendo que o
Governador deverá indicar o Dr. Nedens não apenas por sua vitória
mas, sobretudo, pelo exemplo do seu passado, quando foi um grande
Procurador de Minas Gerais.

Aproveito o ensejo para fazer um convite ao nobre Deputado Durval
Ângelo. No próximo dia 27, estaremos em Teófilo Otôni, com o
Governador, para a entrega da Medalha Filadélfia. Será inaugurado o
prédio do Ministério Público pelo nosso atual Procurador Jarbas
Soares. Nesta oportunidade, contaremos também com a presença do
Dr. Nedens, a quem prestaremos uma homenagem. Muito obrigado,
Deputado.

O Deputado Durval Ângelo* - Obrigado, nobre colega. Gostaria de
dizer que, na primeira vez em que Nedens Ulisses foi Procurador-
Geral de Justiça, era um momento muito difícil para o Ministério
Público. O seu primeiro mandato foi um mandato tampão, em razão
do afastamento de um ex-Procurador-Geral envolvido em notícias tão
tristes de corrupção e de improbidade administrativa. Um momento
muito difícil não só para o Ministério Público mas também para todas
as forças democráticas da sociedade mineira. Nedens enfrentou
aquele momento de crise profunda e soube resgatar a credibilidade do
Ministério Público e conduzi-lo com dignidade e altivez. A sua vitória
para o mandato seguinte, com 80% dos votos, foi o reconhecimento
da categoria dos Promotores e dos Procuradores do Estado de que
tinha conseguido realmente fazer essa difícil travessia que o Ministério
Público precisou fazer.

O interessante é que muitos que foram assessores, ocuparam
cargos importantes naquele momento de crise daquele ex-Procurador-
Geral afastado, hoje se postam como pessoas acima de qualquer
suspeita, como se não tivessem, em hipótese alguma, um passado
em que foram coniventes com a crise. Acredito que hoje seja o
momento, quando se levantam vozes, por um lado justas, por outro
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equivocadas, dizendo que o Ministério Público possui poderes demais.
No Congresso Nacional, projetos tramitam na tentativa de restringir o
poder do Ministério Público, pois houve uma quebra de confiabilidade
com os setores da sociedade.

Quero lembrar que Nedens Ulisses também presidiu a Associação
Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça, e o momento também
era de discussões profundas da Constituição, e ele soube fazer a
interlocução com o governo federal, com o Congresso Nacional,
presidindo a entidade nacional de Procuradores-Gerais. Acredito,
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, que neste momento de crise do
Ministério Público, Nedens não será apenas um líder para estabelecer
diálogo no Estado: do Ministério Público com o Poder Judiciário; do
Ministério Público com o Poder Legislativo; do Ministério Público com
a sociedade civil; ele também saberá ser a liderança nacional que
conduzirá esse diálogo em busca de entendimento.

Com Nedens Ulisses à frente da Procuradoria-Geral de Minas
Gerais, tenho certeza de que essas vozes que querem reduzir,
restringir o poder do Ministério Público saberão recuar e buscarão o
entendimento e o diálogo, porque temos um homem de grandeza à
frente do Ministério Público. Sem ceder, com firmeza e princípios, ele
sempre soube tratar as questões, além das crises imediatas, dentro
do contexto institucional do diálogo, da harmonia e da independência
do poder.

Por isso acredito vamos ter um novo Procurador-Geral em boa hora.
Assim que o Governador chegar de sua viagem à Europa, teremos um
novo Procurador-Geral, novamente convocado em outro momento de
crise do Ministério Público, e ele saberá conduzir, distinguir realmente
a emergência do momento. Portanto, o gesto de ontem, por seis votos
dos Promotores e Procuradores de Minas Gerais, trará reflexos para o
Ministério Público no Brasil, porque Nedens será o grande condutor
para a superação dessa crise. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Delvito Alves) - Com a palavra, o

Deputado Fábio Avelar.
O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, público nas galerias, imprensa, telespctadores da TV
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Assembléia, queremos, nesta tarde de quinta-feira, trazer uma notícia
que consideremos de fundamental importância para a Região
Metropolitana de Belo Horizonte, para Minas Gerais e, por que não
dizer, para o Brasil como um todo. Ontem realizamos a última reunião
da Comissão Especial dos Aeroportos, que foi sugerida e
encaminhada pelo nosso Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho,
numa hora mais do que oportuna. Foi quando surgiram, pela mídia,
informações dando conta de que poderia ocorrer novamente o retorno,
para o aeroporto da Pampulha, dos vôos hoje realizados no aeroporto
Internacional Tancredo Neves. Ontem concluímos os nossos
trabalhos. O Deputado Gil Pereira, relator da Comissão, apresentou
um brilhante relatório, em que teve a oportunidade de registrar, de
maneira bastante objetiva, todas as recomendações e sugestões
apresentadas a nós, da Comissão, durante os 90 dias de trabalho.
Antes de entrar no detalhamento do relatório do ilustre relator,
Deputado Gil Pereira, com satisfação concedo aparte ao Deputado
Célio Moreira.

O Deputado Célio Moreira (em aparte)* - Obrigado, Deputado Fábio
Avelar. Primeiramente quero parabenizar V. Exa., Presidente dos
trabalhos da Comissão Especial dos Aeroportos, que muito bem os
conduziu, conforme relatório apresentado ontem pelo relator.

Gostaria de registrar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e todos que
nos acompanham pela TV Assembléia, que hoje, na Comissão de
Defesa do Consumidor, fizemos uma das audiências públicas mais
importantes, da qual V. Exa., Deputado Fábio Avelar, pôde participar e
contribuir. Estavam correndo riscos entidades que vêm fazendo um
trabalho sério, salvando vidas, promovendo o homem e a mulher no
Estado de Minas Gerais. A maioria dos recursos dessas entidades
tinha a arrecadação vinda por meio da conta da Cemig. Porém o
Ministério Público recomendou à Cemig que cessasse os contratos
com essas entidades após 31 de dezembro. Havia alguns
consumidores que autorizavam a cobrança por intermédio da conta de
luz, pois muitos não têm tempo de fazer esse depósito no banco ou
mesmo de se dirigir à sede dessas instituições, como a Apae,
comunidades que prestam serviço na recuperação de dependentes
químicos, doentes com câncer, creches, enfim, várias entidades que
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corriam risco de não receber mais esse benefício, que é a vida delas.
Na audiência, havia representantes do Ministério Público, da Cemig e
das entidades. Foi uma reunião bastante participativa e durou
aproximadamente 3h30min. Contamos com a compreensão da Cemig,
do Ministério Público e das entidades, e, graças a Deus, conseguimos
chegar a um objetivo. O Procurador, Dr. Baeta, fará uma nova
recomendação à Cemig, apresentando algumas considerações para
que essas entidades continuem recebendo esse benefício, que, como
já disse, é o oxigênio, a vida dessas entidades. Realmente foi uma
reunião bastante proveitosa, quando muitos vieram de longe, de
várias cidades do Estado de Minas Gerais, para participar. São 141
entidades que a Cemig vem ajudando, colaborando para que elas
continuem salvando vidas e, como disse, promovendo o homem e a
mulher. Quero agradecer a V. Exa. o aparte, e também a participação
de V. Exa. nessa audiência, que foi uma das melhores já realizadas
neste ano, nesta Casa. Muito obrigado.

O Deputado Fábio Avelar - Perfeitamente, Deputado. Gostaria
também de aproveitar a oportunidade e cumprimentar V. Exa., que
teve a iniciativa de apresentar o importante requerimento que
possibilitou a realização dessa audiência, que, na manhã de hoje, foi
presidida pelo Vice-Presidente daquela Comissão, representando o
Deputado Délio Malheiros.

Foi uma grande audiência que demonstrou, na prática, que através
do diálogo e da negociação podemos levar a bom termo o que é
melhor para nossa sociedade. Compartilhamos com V. Exa. dos
resultados positivos daquela reunião, e gostaria de salientar aqui a
boa-vontade de todos os envolvidos, da Cemig e do Ministério
Público, que procuraram entender a situação e, de pronto, encontrar
uma medida que atendesse a ambos os lados, tanto às entidades que
necessitam desses recursos, através da arrecadação da Cemig,
quanto às pessoas que se sentiam injustiçadas, que queriam excluir-
se daquele convívio e não tinham essa possibilidade. Foi uma reunião
positiva, e gostaríamos também de cumprimentar V. Exa. por essa
iniciativa.

Antes de fazer nossas considerações, sobre a Comissão Especial
dos Aeroportos, gostaríamos de agradecer a todos os Deputados que
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participaram ativamente dos nossos trabalhos durante esses 90 dias,
com muita satisfação, citando aqui os Deputados Gustavo Valadares,
Gil Pereira, que foi o relator dessa matéria, Braulio Braz, Célio Moreira
e nossos suplentes, Deputados Agostinho Patrús Filho, Jayro Lessa,
Eros Biondini, Lafayette de Andrada e Vanderlei Jangrossi. Foi um
trabalho muito produtivo, em que tivemos, mais uma vez, a
oportunidade de concluir, de maneira bastante contundente, como
seria inoportuno e como seria um retrocesso fazer retornar esses vôos
para o Aeroporto da Pampulha.

É interessante salientar aqui que tudo isso começou com notícias
veiculadas pela imprensa de que uma nova empresa de aviação, a
JetBlue, ao adquirir aeronaves da Embraer, teria, de uma certa
maneira, negociado a abertura de vôos no Aeroporto da Pampulha.
Imediatamente, nosso Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho,
instalou essa Comissão, para a qual tive a honra e o orgulho de ser
eleito Presidente pelos meus pares. Então, gostaria de dizer aqui que,
por todas as questões levantadas mais uma vez pela nossa
Comissão, confirmamos a impossibilidade do retorno de vôos para o
Aeroporto da Pampulha.

Gostaria de agradecer ao ilustre Deputado Gil Pereira, relator da
nossa Comissão, também pelas referências à nossa pessoa em seu
relatório e pela lembrança do meu saudoso pai, Lindouro Avelar,
Prefeito de Lagoa Santa, minha terra natal, por cinco mandatos. E é
bom dizer, Deputado Getúlio Neiva, que naquela época não havia
reeleição, e um dos seus ideais, uma de suas lutas foi pela instalação
desse aeroporto em Lagoa Santa, que ele teve o orgulho e o privilégio
de inaugurar.

Em 2003, quando vimos a iniciativa do governo federal, em conjunto
com o governo estadual e com o governo municipal de Belo Horizonte,
de destinar ao Aeroporto da Pampulha uma verba, nessa época, da
ordem de R$300.000.000,00, levantamos essa bandeira,
apresentamos um requerimento nesta Casa e criamos a Comissão
Especial dos Aeroportos, que concluiu seus trabalhos indicando a
necessidade urgente de se promover a imediata revitalização do
Aeroporto Internacional Tancredo Neves, recomendando a
transferência de todos os vôos que eram realizados na Pampulha para
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o Aeroporto Internacional de Confins.
Convém lembrar aqui também que, nessa época, fomos bastante

incompreendidos por essa iniciativa. Várias pessoas achavam que
promover a transferência seria uma medida louca, não muito
recomendável, principalmente os agentes da Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte.

Graças a Deus, o bom senso indicou o que seria necessário.
Estamos, hoje, vivenciando a revitalização do Aeroporto Tancredo
Neves, que é um sucesso. Ele já está alcançando a sua capacidade
prevista em primeira etapa, ou seja, 5 milhões de passageiro por ano.
Prontamente o Governador Aécio Neves atendeu às reivindicações e
iniciou todas as obras necessárias à infra-estrutura para enfrentar um
dos maiores desafios e obstáculos da época, que era a dificuldade de
acessibilidade ao Aeroporto Tancredo Neves. Isso foi resolvido com a
implementação da tão esperada Linha Verde, que já está em fase final
de construção e está sendo entregue à população.

Gostaríamos, assim, de agradecer ao Deputado Gil Pereira essas
lembranças, essas referências e salientar como foi importante a
Comissão nessa época. Não menos importante é esta Comissão hoje,
pois, mais uma vez, vislumbrávamos a possibilidade de retorno de
atividades para o Aeroporto da Pampulha. Referimo-nos ao retorno
dos referidos vôos para o Aeroporto da Pampulha, atendendo a
caprichos e interesses pessoais de empresas de aviação. Essa
medida foi rejeitada uma vez mais. No nosso relatório, foram
apresentadas pelo ilustre relator todas as medidas recomendadas na
primeira Comissão, ainda não atendidas. Gostaria de destacar
algumas, entre elas a agilização da implementação do novo anel viário
de contorno Norte, que sairá de Sabará e irá até Betim, facilitando a
acessibilidade ao Aeroporto Internacional. Uma outra medida sugerida
seria o asfaltamento da rodovia de Maravilhas até a MG-10,
objetivando facilitar o acesso ao Aeroporto Internacional Tancredo
Neves de todas as comunidades da região de João Monlevade e
Curvelo. Recomendou-se também a implementação, pelo governo do
Estado, do anel de contorno de Lagoa Santa e do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves. Seria essa uma nova rodovia que, a
partir do Distrito de Campinho, de Lagoa Santa, contornaria essa
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cidade, passaria ao lado do Aeroporto, saindo na rodovia de Pedro
Leopoldo. Isso também facilitaria o acesso.

A mais importante contriubição dessa Comissão foi lutar para não
deixar que a Portaria nº 993, da Anac, que tem recomendações claras
sobre as restrições do Aeroporto da Pampulha para aeronaves de
grande porte, fosse derrubada. Tivemos informações de que há uma
grande movimentação para derrubá-la, facilitando, com isso, o retorno
das atividades para a Pampulha. Embora o nosso relatório tenha
apresentado a sugestão de luta para a não-derrubada dessa portaria
da Anac, recomendamos, de uma maneira bastante clara, aos
Ministérios Públicos Federal e Estadual, por meio de uma medida
preventiva, que ficassem atentos a essa solução defendida por várias
empresas. A nossa recomendação levava em conta a questão da
segurança. É o único item da Lei nº 11.182, que criou a Anac, que é
bastante claro, independentemente da Portaria nº 993: a questão de
segurança nos aeroportos é fundamental. Repito, é o único item que
poderia ser usado pela Anac e pela Infraero para impedir que esses
vôos retornassem para a Pampulha. De uma maneira bastante clara,
nessa lei, a segurança é enfatizada. Então esse é um ponto pelo qual
devemos lutar com todas as nossas forças. Desde já, contamos com o
apoio de todos os nossos colegas Deputados da região metropolitana
e de todo o Estado.

O Aeroporto Internacional Tancredo Neves é importante não só para
a aviação de Minas Gerais, mas também poderá se transformar em
um dos aeroportos mais importante para a malha aérea nacional, por
sua localização, por sua facilidade, por sua posição estável de
condições climáticas e pela segurança das aeronaves. É por esse
motivo que esses pontos são fundamentais.

Concluo, Sr. Presidente, agradecendo a todas as entidades que
deram contribuições muito importantes para fundamentar nossa
decisão, assim como a todas aquelas pessoas que, durante esses 90
dias, participaram conosco desse trabalho. Principalmente,
agradecemos aos Deputados que participaram da nossa Comissão
como integrantes, assim como àqueles que, de maneira espontânea,
estiveram conosco debatendo todas as questões. Muito obrigado, Sr.
Presidente.
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* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

imprensa, funcionários da Casa, telespectadores da TV Assembléia.
Hoje venho a esta tribuna para demonstrar minha indignação com as
atitudes promovidas pelo Defensor Público-Geral Dr. Belmar Azzi
Ramos contra seus colegas de trabalho, os advogados Willer Castro
Dal Ferro, Tadeu Rodrigues Tito de Oliveira, Marina Valadares Gontijo
Vieira Gomes, Maria Ilvanir Franca Guimarães, Carla Beatriz Mesquita
Barrote, Diovane Maria Pires de Souza e Regina Matias Gomes, que
exerceram cargos de Defensores Públicos durante mais de 10 anos.

No último dia 8 de outubro, os referidos advogados, que aqui citei,
foram - pasmem, Srs. Deputados - impedidos de entrar no prédio da
Defensoria Pública, sendo barrados pelo porteiro, numa atitude
inusitada, trazendo constrangimento àqueles que realmente
construíram a instituição, numa época em que a própria Defensoria
Pública só os tinha como Defensores, como advogados oriundos da
extinta MinasCaixa. Inconformados, chamaram a PMMG para tentar
resguardar os seus direitos, a fim de que fosse feito um boletim de
ocorrência. Apenas isso, já que foram barrados, impedidos de entrar
entrar no prédio da Defensoria Pública, à qual dedicaram sua vida por
tantos anos. Acontece que, naquele momento, maiores
constrangimentos ainda vieram, pois, com o policial militar - que, por
sinal, veio de bicicleta - enviado para atender à chamada dos
Defensores, chegaram dois veículos com militares fortemente
armados, que entraram no prédio, alegando que vieram com o
objetivo único de defender o Defensor Público-Geral e a integridade
física daquela instituição, postando-se à porta do gabinete do
Defensor-Geral. Diga-se de passagem que, nunca e em nenhum
momento, esses servidores, que construíram, defenderam e
promoveram a elaboração da primeira lei orgânica da Defensoria
Pública de Minas Gerais, ameaçariam a integridade da instituição e,
muito menos, do Defensor-Geral ou de qualquer outra pessoa ou
órgão público, pois lá estavam exatamente na sede-geral daquele que
sempre foi seu local de trabalho.

Sr. Defensor Público-Geral, peço a atenção de V. Exa. para lhe dizer
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que a instituição é sempre maior do que suas vaidades pessoais e
que tudo na vida passa, os cargos que ocupamos, inclusive. Na sua
atuação de Defensor Público-Geral, como o próprio nome diz, deve
promover a justiça para os mais necessitados, os mais fracos,
promovê-la com bom-senso, harmonia, fraternidade e solidariedade
para que não seja afetada a dignidade do ser humano.

Em segundo lugar, se noticiei esse fato lamentável, recobro a alegria
e tenho a honra de anunciar que o STF agiu justamente com bom-
senso, harmonia e solidariedade ao julgar a ação direta de
inconstitucionalidade ajuizada em relação à Lei Federal nº
11.301/2006, reconhecendo aos diretores de escola, aos
coordenadores e assessores pedagógicos o direito de se
aposentarem aos 25 anos de serviço, como servidores do magistério,
desde que tenham, como pré-requisito, a formação como professores
oriundos da sala de aula.

Já fiz outros pronunciamentos aqui mostrando a não-compreensão
de que esse fato já estava acontecendo tempos atrás. Era um absurdo
um professor, ao ser escolhido exatamente por ser um bom professor,
pelos pais, pelos funcionários e alunos da escola, ter de viver isso. Ao
chegarem ao cargo de Diretor, o que acontecia? Perdiam a condição
de aposentar-se aos 25 anos. Eram castigados e podiam aposentar-
se somente aos 30 anos. Graças a Deus, o STF corrigiu essa injustiça
e agora lhes dá esse direito, reconhece que não devem perder a
condição pegagógica do magistério quando vão ser Diretores.
Tornam-se psicólogos e até enfermeiros porque têm de atender
doenças dos alunos, tornam-se da área de segurança porque têm de
defender alunos da violência nas escolas. Com tanta dedicação, eram
prejudicados, não podiam aposentar-se com 25 anos de serviço. Isso
acabou, e agora os diretores, os professores, os assessores
pedagógicos e os coordenadores terão o direito de aposentar-se com
25 anos, desde que oriundos da sala de aula. Sabemos que em Minas
Gerais a diretora é eleita dentro da comunidade, como prêmio pela
sua atuação como professora, pelo carinho demonstrado pelos
alunos.

Fica aqui a alegria pela queda dessa ação direta de
inconstitucionalidade, que veio fazer justiça a essas categorias da
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área da educação.
O terceiro assunto é que recebi em meu gabinete uma comissão de

médicos, meus colegas da Secretaria de Saúde, inconformados com a
situação a eles imposta, pois fizeram concurso no Estado para o
exercício da medicina, trabalho que assiduamente exercem no
atendimento à população. Entretanto, nessa mudança administrativa,
eles foram colocados no cargo de Analista de Atenção à Saúde, uma
classificação imprópria à sua verdadeira profissão. Descaracterizou-se
o cargo de Médico, especificado no edital do respectivo concurso,
aliado às devidas distinções de suas especialidades.

Eu explico isso. Há muitos anos, colegas médicos se inscreveram
em concurso para Médico do Estado. Se fosse para Analista, como
médico, eles não se teriam inscrito para o concurso de Analista.
Foram aprovados, admitidos como Médicos, trabalharam como
Médicos e têm os seus contracheques, por muitos anos, como
Médicos e, de uma hora para outra, foram transformados em
Analistas. Eles estão inconformados com essa classificação, que os
descaracteriza da sua função de médico, da sua atuação na medicina.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Deputado e amigo Doutor
Viana, eu esperei que V. Exa. chegasse ao final de sua linha de
raciocínio para retomar o primeiro assunto que V. Exa. abordou, sobre
a Defensoria Pública de Minas Gerais. Gostaria de fazer o registro, e
V. Exa. sabe muito bem, de que a Defensoria Pública hoje é um
instrumento fundamental para garantir o acesso à Justiça de cidadãos
e cidadãs e daqueles que têm carências, sem condições de arcar com
despesas advocatícias. Só em relação à população carcerária, esse
valor é superior a 80%. Nas varas de família, o número é superior a
50% das ações. Hoje, sem a Defensoria Pública não podemos ter e
dizer que somos uma democracia, onde todos possam litigar e
recorrer aos seus direitos.

Gostaria de fazer um registro, em hipótese alguma duvidando das
afirmações de V. Exa., de que o atual Defensor-Geral, Dr. Belmar Azzi
Ramos, é uma pessoa de bem. Acho que a própria votação que ele
teve na categoria, em uma disputa muito acirrada - posso dizer que
não era o candidato da minha preferência, mas, depois que chegou à
lista tríplice, eu o apoiei, porque entendi que suas idéias
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representavam renovação.
Acredito até que possa estar havendo um mal-entendido, porque, na

Comissão de Direitos Humanos, o Dr. Belmar tem demonstrado uma
presteza muito grande, tem acompanhado as questões relacionadas à
Comissão de Direitos Humanos desta Casa com muita atenção.
Quero deixar a sugestão a V. Exa., que trouxe o problema aqui, para
convidar o Defensor-Geral do Estado, até para que explique esse
incidente. Acredito que deve ter havido um mal-entendido, até em
função do clima em que se encontram neste momento. Esses ex-
Defensores Públicos foram garantidos por uma lei aqui aprovada pelo
Estado, mas houve uma decisão do STF que modificou essa situação.

Há um clima de tensão muito grande porque pessoas com muitos
anos de serviços prestados tiveram uma queda salarial muito grande.
Houve também uma redução significativa de suas atividades. Acho
que até esse clima de tensão possa ter levado a essa situação. Quero
dizer bem claro que o Dr. Belmar é um homem de diálogo, uma
pessoa que tem uma preocupação real com o fortalecimento da
Defensoria Pública. Ele tem uma visão do papel da Defensoria a
serviço dos mais pobres. Poderíamos convidá-lo para esclarecer esse
incidente, que, tenho certeza, será facilmente esclarecido.

O Deputado Doutor Viana - Agradeço a intervenção de V. Exa. e
afirmo-lhe que o conhecimento que temos é de que ele poderia muito
bem aguardar o trânsito em julgado da ação direta de
inconstitucionalidade. Antes que isso ocorresse, determinou a
suspensão do pagamento do salário dos Defensores. Poderia ter-se
manifestado de acordo com o sentimento que V. Exa. explica. Acho
que ele é uma pessoa de bem. Não dá para entender o que está
acontecendo, porque as informações trazidas aqui são verdadeiras.
Temos acompanhado o caso e recebido informações há muito tempo
pela imprensa. De fato, ele tem demonstrado uma maneira de agir
que, na minha maneira de pensar, é um tanto precipitada.

Para encerrar, Sr. Presidente, gostaria de finalizar o último assunto
de que tratava antes de conceder aparte, com muita alegria, ao
Deputado Durval Ângelo. Devemos procurar meios de resolver a
situação dos médicos do Estado. O Presidente da Comissão de
Saúde desta Casa está aqui, o grande parlamentar, médico e colega
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Carlos Mosconi, que também tem conhecimento do caso. Vamos
abraçar essa causa, Mosconi, ajudando a resgatar a dignidade desses
servidores, que fizeram concurso para o Estado, foram aprovados,
exerceram o cargo de Médico durante vários anos, mas, de três anos
para cá, estão na situação de Analistas. O Estado fez essa mudança
arbitrariamente, sem consultá-los. Eles nos disseram que não teriam
feito concurso se fossem considerados Analistas. Exercem o papel de
Médico, e são taxados dessa forma.

Vamos dar as mãos, vamos trabalhar unidos para solucionar esse
problema, que é de poucos, cerca de 1.700 servidores, que estão se
sentindo constrangidos com essa situação. O Estado tem resolvido
problemas dessa natureza na Fhemig, está resolvendo no Ipsemg e
em outros órgãos. Esperamos, pois, que faça o mesmo na Secretaria
de Saúde.

Eram essas as nossas reflexões nesta tarde de hoje, Sr. Presidente.
Agradeço a tolerância de 1 minuto.

* - 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, antes de abordar o
assunto que me traz a esta tribuna hoje, gostaria de dizer ao meu
amigo Deputado Doutor Viana, que preside esta reunião, que temos
conhecimento dessa grave situação - ela perdura há bastante tempo -
dos 700 médicos da Secretaria de Saúde, que têm a denominação de
Analistas. Já participamos de reuniões na Secretaria. Os Deputados
Carlos Pimenta e Doutor Rinaldo também conhecem esse problema.
Assim como V. Exa., entendo que essa situação irregular do Estado
precisa ser resolvida. Eles fizeram concurso para Médico, e não para
Analista. De fato, a situação não tem cabimento. Vamos continuar
buscando entendimentos com a Secretaria de Saúde, de forma que
haja uma solução.

Gostaria de dizer ainda que estive ontem na cidade de Alfenas com
o Secretário de Saúde, Deputado Marcus Pestana, para inaugurar
uma unidade materno-infantil no Hospital Alzira Vellano, que faz parte
da Universidade José do Rosário Vellano. Foi uma cerimônia muito
interessante, com a presença do Prefeito Pompilio, recém-eleito
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naquela cidade do Sul de Minas, e da Reitora da Unifenas, a Profª
Maria do Rosário Vellano, ao lado de suas colaboradoras, dos
professores e das professoras da Unifenas, de suas filhas, Dras.
Larissa e Viviane, e dos médicos da cidade que compõem o corpo
clínico do Hospital Alzira Vellano. Muitas pessoas foram assistir à
solenidade.

Realmente chamou a atenção de todos nós a qualidade da obra
entregue à população de Alfenas e de todo o Sul de Minas, no dia de
ontem, além da qualidade do serviço oferecido. Essa obra foi
realizada com muito zelo, de acordo com padrões modernos, para
uma maternidade nova. Hoje está prevalecendo a concepção de que
as mulheres têm de dar à luz na presença de seus maridos e
parceiros. Para isso o seu quarto deverá ser a sala de parto, e não
apenas o quarto, eliminando, portanto, essa questão de se ter uma
sala de parto, distante. Isso está sendo considerado novo, mas não
tem nada de novo, na verdade é o mais antigo possível, e que hoje
está voltando a ser “moderno”. Devemos preservar a naturalidade das
coisas, porque, afinal de contas, é o que há de melhor, de mais fácil.
Aliás, demos voltas, durante séculos, para poder chegar a uma
situação que dizem ser nova e muito interessante.

Então, hoje, a mulher dá à luz no seu quarto, ao lado do seu
parceiro, do pai do seu filho, podendo ficar junto da criança. Acabou
aquele negócio de a criança ficar no berçário, longe dos pais, e ser
trazida algumas vezes por dia, duas, três, quatro, cinco vezes. Foi
algo absolutamente natural e com uma estrutura muito adequada para
isso.

Pudemos estar presente à inauguração dessa unidade materno-
infantil, com muito gosto. Também vimos a qualidade desse hospital.
Numa pesquisa feita com os clientes dos hospitais universitários de
Minas Gerais e do Brasil, em que 95% dos pacientes são do SUS, o
referido hospital ganhou o 1º lugar, na categoria satisfação do cliente.
A clientela que procura o hospital é realmente muitíssimo bem
atendida. Além disso, a qualidade do serviço é enfatizada pelos
pacientes. É bom lembrar que isso se deve ao nosso saudoso Prof.
Edson Vellano, que tinha obstinação pela qualidade das coisas que
fazia. Fazia com muito gosto, muito zelo, um capricho enorme e uma
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satisfação igualmente grande em poder atender a sua população.
Também, com muita justiça, o nome dessa unidade materno-infantil
leva o nome do Prof. Edson Vellano. Essa homenagem foi muito
merecida, sem dúvida alguma.

Gostaria de cumprimentar a Reitora, a Profª Maria do Rosário
Vellano, e toda a direção da Universidade, por procurar manter esse
padrão de qualidade, que tem sido a marca dessa Universidade todos
esses anos. Por outro lado, o Secretário Marcus Pestana estava lá e
pôde ouvir, tanto do Prefeito quanto da Reitora e da direção clínica do
hospital, as dificuldades que o Hospital Universitário, que atende o
SUS, passa no País. Infelizmente, essa também acaba sendo uma
realidade que foi bastante ressaltada, além do déficit do hospital e de
suas dificuldades. Mas o Hospital não abre mão de atender a
população com qualidade, apesar das dificuldades vividas pelo seu
pronto-socorro, porque os custos são elevadíssimos, e a tabela, muito
baixa. É sempre a mesma cantilena, mas essa é a realidade, o déficit
vai somando-se e, no final do ano, fica insuportável para qualquer
instituição, mesmo uma instituição de ensino como aquela, que não
tem lucro nenhum. O déficit mensal vai colocando essas instituições
numa situação de enorme dificuldade.

E o sistema de saúde não consegue recursos para fazer frente a
essa situação. Fico estarrecido quando vejo as montadoras de
automóveis, que bateram todos os recordes de venda no Brasil este
ano, com lucros fabulosos, recebendo R$4.000.000.000,00 do
governo de São Paulo para combater os efeitos da crise. O governo
de Brasília já colocou R$100.000.000.000,00 para combater a crise no
País. Mas e a saúde? Ficamos chorando aqui, em Brasília, em Belém
do Pará, em Divinópolis, choramos no Estado e no Brasil inteiro, mas
a solução não aparece. Para isso não existe recurso, não há dinheiro.
O hospital passando dificuldades, os pacientes sem atendimento, os
remédios não podendo ser entregues à população, e para isso não
existe recurso. É uma situação muito estranha para entendermos.
Estava pensando que acontecia só lá fora, mas acontece no Brasil
também.

É esse capitalismo selvagem. Para socorrer o capital, o recurso
existe, bilhões de dólares, de euros e de reais já foram gastos para
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socorrer o sistema financeiro do mundo. Mas, para socorrer o ser
humano que está passando fome e necessidade de toda espécie, que
não tem onde morar, que está desempregado, que tem o filho doente,
para isso não existe recurso. Gostaria de entender essa situação, mas
não tem jeito.

Gostaria de falar de outro tema. Hoje tivemos uma reunião na
Comissão de Saúde com os representantes do Hospital João XXIII, do
Conselho Regional de Medicina, da Associação Médica de Minas
Gerais e do Sindicato dos Médicos. O Hospital João XXIII é referência
no Estado em atendimento de emergência e urgência, e o considero
referência nacional, pois é um dos mais completos nesse setor no
Brasil. Um hospital que prima por seus recursos humanos, com
profissionais de saúde da melhor qualidade e com experiência
vastíssima, que poucos hospitais do Brasil têm condições de oferecer.
Esses profissionais carregam nas costas a responsabilidade pelo
atendimento de urgência e emergência na Grande Belo Horizonte,
mas estão atendendo pacientes do Estado inteiro, a vida toda, todos
os dias, 24 horas por dia, sábado, domingo, Natal, ano-novo, carnaval.
Eles vieram a essa reunião para expor a situação em que se
encontram e os salários baixos. Apesar de se queixarem também das
condições de trabalho, entendem que no governo Aécio Neves já
houve melhora considerável.

Quando era Presidente da Fhemig e fui visitar o Hospital João XXIII,
fiquei estarrecido. Fui verificar o conforto médico do hospital, pois os
plantonistas precisam descansar naquela situação de guerra. Mas,
quando vi, fiquei estarrecido. Era uma coisa absurda submeter
profissionais com a responsabilidade desse trabalho a uma situação
como aquela. Logo procuramos resolver a situação, mas,
lamentavelmente, as coisas no serviço público são muito lentas.

A situação melhorou bastante, sem dúvida, mas ainda há queixas.
Assim, quero salientar essa questão, porque realmente o Hospital
João XXIII não pode ser tratado da mesma maneira que os demais
hospitais públicos de Minas Gerais. É necessário que haja
encaminhamento para uma solução mais adequada, fazendo com que
tenha um tratamento diferenciado. Aquele não é um hospital-geral; os
hospitais que ali estão não exercem sua atividade durante o dia,
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durante um período, com pacientes que permanecem sob os cuidados
de um mesmo profissional por alguns dias ou semanas. Não; os
médicos que vão ali procedem a um trabalho que tem duração de 12
ou 24 horas e que é um trabalho absolutamente intenso, que consome
a energia do profissional médico que lida com pacientes em estado
muito grave, quase todos. Assim, a energia, a disposição e a
competência são colocadas à prova a todo momento e a toda hora,
em uma situação de absoluta gravidade.

E o que eles querem não é apenas relativo ao salário, mas acho que
o salário já tinha de ser diferente, porque o trabalho é muito diferente.
É certo que todo trabalho é distinto e tem de ser considerado e
valorizado, mas, pensando na situação dos profissionais de saúde que
exercem esse tipo de atividade, reconheço que o hospital deveria ter
mais agilidade. Quando se quebra um equipamento - como aconteceu
com o tomógrafo, como disseram hoje -, espera-se muito tempo para
que seja consertado ou substituído, porque é preciso licitar, e isso
demora meses. E o que fazer durante esse período? Ora, são
situações que evidenciam que temos de forçar o serviço público a agir
de maneira diferente, com mais agilidade, de forma a oferecer a esses
profissionais uma condição de trabalho muito mais adequada e
favorável do que a que têm hoje, ainda que já tenha melhorado, e uma
condição salarial condizente com o seu preparo, a sua qualificação e a
sua competência. Sabemos que Belo Horizonte tem o sossego de
contar com esse hospital. Para onde vai qualquer pessoa em estado
grave ou que tenha sofrido um acidente de trânsito? Ninguém pensa
em levar um paciente desses para um hospital privado e sofisticado
da cidade. Absolutamente; todo o mundo sabe que tem de levá-lo é
para o João XXIII. Essa é a verdade: é um hospital que tem essa
referência e essa fama em todo o Estado de Minas Gerais.

Então, Sr. Presidente, daremos seqüência a esse tipo de reunião. Já
acionamos a Secretaria de Saúde e a diretoria da Fhemig e temos
plena confiança na sensibilidade dessas entidades, para que
possamos encontrar uma solução satisfatória para o Hospital João
XXIII. Muito obrigado.

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



537

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.

Acordo de Líderes
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A totalidade dos Líderes com assento nesta Casa, deliberam que

seja prorrogado até o dia 28/11/2008 o prazo para recebimento de
emendas ao Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão
do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011, e ao
Projeto de Lei nº 2.786/2008, que 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.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2008.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 13 de novembro de 2008.
Doutor Viana, 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 3.045 a 3.047/2008, 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 28ª Reunião Ordinária, em 12/11/2008, dos
Requerimentos nºs 2.915, 2.996 e 2.997/2008, do Deputado Doutor
Viana, 2.960/2008, do Deputado Vanderlei Miranda, 2.998 e
2.999/2008, do Deputado Jayro Lessa, e 3.000/2008, do Deputado
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Gustavo Valadares; de Assuntos Municipais - aprovação, na 28ª
Reunião Ordinária, em 12/11/2008, dos Requerimentos nºs 2.971 a
2.984/2008, do Deputado Arlen Santiago, e 3.002 e 3.003/2008, do
Deputado Hely Tarqüínio; de Saúde - aprovação, na 9ª Reunião
Extraordinária, em 13/11/2008, dos Projetos de Lei nºs 2.650/2008, do
Deputado Luiz Humberto Carneiro, e 2.825/2008, do Deputado Carlos
Mosconi; e da Comissão Especial dos Aeroportos - conclusão dos
seus trabalhos (Ciente. Publique-se.) e apresentação do seguinte
relatório final:

COMISSÃO ESPECIAL DOS AEROPORTOS
I – A Comissão Especial dos Aeroportos
De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, foi aprovado, em

14/8/2008, requerimento solicitando a criação de comissão especial
para avaliar a situação do Aeroporto Internacional Tancredo Neves e
do Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, mais conhecido como
aeroporto da Pampulha, e apurar a veracidade de informações
veiculadas recentemente na mídia a respeito do retorno de alguns
vôos nacionais do Aeroporto Internacional Tancredo Neves para o
outro, em conseqüência de pressão e interesse comercial de
companhias aéreas.

Assim, foi constituída pelo Presidente da Assembléia a Comissão
Especial dos Aeroportos, nos termos do art. 233, inciso XIV,
combinado com o art. 111, inciso II, do Regimento Interno.

São membros efetivos da Comissão os seguintes parlamentares:
Deputado Fábio Avelar
Deputado Gustavo Valadares
Deputado Gil Pereira
Deputado Braulio Braz
Deputado Célio Moreira,
sendo suplentes:
Deputado Agostinho Patrús Filho
Deputado Jayro Lessa
Deputado Eros Biondini
Deputado Lafayette de Andrada
Deputado Vanderlei Jangrossi.
O Deputado Fábio Avelar foi eleito por unanimidade para o cargo de
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Presidente, e o Deputado Gustavo Valadares foi eleito, também por
unanimidade, para o cargo de Vice-Presidente. O Presidente designou
o Deputado Gil Pereira para relator.

II – Contextualização Histórica
Em 2003, foi divulgada a aplicação de R$140 milhões na melhoria

do aeroporto da Pampulha. Nessa época, considerando ser uma
aberração fazer investimentos vultosos em um aeroporto que
apresenta restrições quanto ao tamanho, capacidade, ampliação,
topografia, clima, segurança e impacto ambiental, diante do
moderníssimo Aeroporto Internacional Tancredo Neves, então ocioso
e passando por processo de rápida degradação, foi constituída
comissão especial para estudar a matéria.

O Presidente desta Comissão, Deputado Fábio Avelar, atuou como
relator dessa comissão. Graças à dedicação e ao brilhantismo do
Deputado, mudou-se o curso da história. O seu relatório concluiu pela
revitalização do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, pela
interrupção do processo de realização de obras no Aeroporto da
Pampulha, onde seriam desperdiçados R$140 milhões, e por sua
homologação como aeroporto auxiliar. Concluiu também pela
transferência desses recursos para a revitalização do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves. O relatório ensejou a celebração do
Termo de Convênio 006/2004/0001, que possibilitou alocar novas
verbas, que totalizam mais de R$300 milhões, na implementação das
obras de revitalização desse aeroporto. Na mente visionária e futurista
do Deputado Fábio Avelar, já se tinha, naquela oportunidade, previsto
destino ainda mais importante para esse aeroporto: ser um dos
principais, se não o principal, aeroportos internacionais do Brasil,
transformando nossa região em um ponto para onde convergiriam
linhas domésticas de muitas cidades do País, para se abastecerem e
receber passageiros para vôos ao exterior, ou seja, ser a porta de
entrada e saída do Brasil. Entretanto, essa visão do Deputado Fábio
Avelar ultrapassara também esse já grande objetivo: imaginava
transformar a região do entorno do Aeroporto Internacional Tancredo
Neves em grande pólo de desenvolvimento. Hoje, muito disso já é
realidade ou está se transformando em realidade, graças a essas
propostas, que estão registradas no relatório do Deputado.
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Resgatamos, nesse relatório, as seguintes palavras do então relator,
que comprovam sua ampla visão:

“Isto porque o assunto tem sido de meu interesse desde época
anterior à própria inauguração do Aeroporto Internacional Tancredo
Neves, aspiração legítima da comunidade lagoa-santense, movida
pelo desejo de ver crescer o seu Município a partir da implantação de
tão relevante empreendimento. Acompanhei a concretização desse
sonho ao lado do Prefeito de Lagoa Santa, o meu saudoso pai
Lindouro Avelar, desde a fase inicial de projetos, passando pela
construção e inauguração da obra. Lindouro Avelar, já naquela época,
reconhecia a sua importância estratégica para o crescimento
econômico, não só do Município, mas de toda a região. Por essa
razão, todos acompanharam também o rápido declínio do aeroporto,
que frustrou profundamente aqueles que acreditaram e trabalharam
por aquele empreendimento” (grifos nossos).

III - CONVIDADOS
Manifestamos um agradecimento indispensável às autoridades,

lideranças comunitárias, representantes dos diversos segmentos e a
todos aqueles que compareceram e participaram espontaneamente
das atividades, prestando a sua contribuição à realização deste
trabalho.

Para o desenvolvimento do seu trabalho, a Comissão Especial dos
Aeroportos adotou como critério auscultar os diversos segmentos da
sociedade envolvidos na questão. Com esta finalidade, participaram
das reuniões as seguintes entidades e convidados:

Agência Nacional de Aviação Civil – Anac –, representada por
Anderson Ribeiro Correia e Job Gâmbaro;

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e
Subsecretaria de Assuntos Internacionais, representadas por Luiz
Antônio Athayde Vasconcelos e Acácio F. Santos;

Superintendência da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura
Aeroportuária – Infraero – no Aeroporto Internacional Tancredo Neves,
representada por Adair Moreira Júnior;

Superintendência da Infraero do Aeroporto da Pampulha,
representada por Cláudio Figueiredo Salviano;

Deputado Federal Miguel Martini, Membro da Subcomissão para o
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Transporte Aéreo da Comissão de Desenvolvimento Econômico da
Câmara dos Deputados;

Secretaria Adjunta de Meio Ambiente de Belo Horizonte,
representada por Flávia Mourão Parreira do Amaral;

Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS
–, representada por Hélio Geraldo Rodrigues Costa Filho;

Sindicato dos Aeroviários da Região Sudeste – representado por
Valter de Assis Aguiar;

Sindicato das Empresas de Turismo no Estado de Minas Gerais –
Sinetur –, representada pelo seu Presidente, José Eugênio de Aguiar;

Associação Pró-Civitas, representada por Juliana Renault Vaz e
Ricardo Alvarenga;

Associação Amigos da Pampulha – Apam –, representada por Flávio
Marcus Ribeiro de Campos;

Associação Comunitária dos Bairros Aeroporto, Jaraguá e
Adjacências –, representada por Edílson de Almeida Júpiter e Osvaldo
Dias da Silva;

Associação dos Moradores da Região do Jaraguá, representada por
Maria de Fátima Bosco Neri;

Gol Transportes Aéreos S.A., representada por Issac Miguel
Ferrarezi;

TAM Linhas Aéreas S.A., representada por Terci Rodrigues.
IV – Fatos
Em março de 2008, foi criada a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. De

acordo com notícias, essa companhia pretende operar no aeroporto
da Pampulha, em vôos que o ligariam diretamente a aeroportos que
servem outras capitais. Para isso, estaria fazendo gestão junto às
autoridades federais, o que estaria mobilizando os concorrentes. A
TAM e a Gol entraram na Anac com pedidos de autorização de vôo
para rotas de interesse dessa nova companhia. As duas líderes, que
detêm mais de 90% do mercado doméstico, querem autorização para
voar do centro do Rio de Janeiro – Aeroporto Santos Dumont – para
Vitória, Brasília e Aeroporto da Pampulha, e também do Aeroporto da
Pampulha para o Aeroporto de Congonhas. A TAM e a Gol disseram
que assim estão procedendo por necessidade de se manterem na
competição comercial. Essas duas empresas só insistiriam nessa
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possibilidade se a Anac concedesse tal permissão para a nova
empresa.

Segundo o Deputado Célio Moreira, em manifestação na Comissão
de Defesa do Consumidor e do Contribuinte que teve como finalidade
discutir a questão em tela, a informação caiu como uma bomba, pois
se considerava enterrado um passado em que o Aeroporto
Internacional Tancredo Neves era visto como um “elefante branco”.

A questão dos novos vôos teria necessariamente que passar pela
revogação da Portaria nº 993, de 2007, da Anac, que restringe as
operações no Aeroporto da Pampulha:

“AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
PORTARIA Nº 993, DE 17 DE SETEMBRO DE 2007.
Estabelece critérios de utilização dos aeroportos situados nas Áreas

de Controle Terminal (TMA) de Belo Horizonte.
A Diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, no

exercício das competências que lhe foram outorgadas pelos incisos
XIX e XXI, do art. 8º, da lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, na
forma do que dispõe o inciso I do artigo 102, do Regimento Interno
(Resolução nº 1, de 18 de abril de 2006) e,

Considerando, a deliberação ocorrida na Reunião de Diretoria de 3
de julho de 2007; e

Considerando, o disposto no inciso I do art. 47 da Lei nº 11.182, de
2005, que determina que os regulamentos normas e demais regras
em vigor serão gradativamente substituídas por regulamentação a ser
editada pela ANAC, a parte da Portaria nº 189/DGAC, de 08 de março
de 2005, que não foi objeto de deliberação da Reunião de Diretoria de
3 de julho de 2007, está sendo integralmente reproduzida nesta
Portaria, de modo a unificar o instrumento normativo, dando assim
cumprimento ao mencionado dispositivo legal:

RESOLVE:
Art. 1º – Os Aeroportos situados nas Áreas de Controle Terminal

(TMA) de Belo Horizonte passam a ter a seguinte utilização:
§ 1º Aeroporto Internacional Tancredo Neves/Confins – SBCF
I – Vocação:
Atender o tráfego aéreo nacional e internacional, regular e não-

regular, de passageiros e de carga destinado à Área de Controle
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Terminal de Belo Horizonte.
II - Serviços autorizados:
a) Vôos domésticos regulares de passageiros, de carga e da Rede

Postal Noturna;
b) Vôos domésticos não-regulares de passageiros e de carga;
c) Vôos internacionais regulares de passageiros e de carga;
d) Vôos internacionais não-regulares de passageiros e de carga;
e) Vôos não-regulares das empresas de Táxi Aéreo; e
f) Vôos da Aviação Geral.
§ 2º - Aeroporto de Belo Horizonte/Pampulha - Carlos Drummond de

Andrade – SBBH
I - Vocação primária:
Atender as linhas aéreas domésticas regionais, com origem ou

destino no Aeroporto da Pampulha, visando a estimular a ligação de
cidades no Estado de Minas Gerais e Estados Limítrofes.

II - Vocação secundária:
Atender os vôos das sociedades empresárias de Táxi Aéreo e da

Aviação Geral.
III - Limitações:
a) as linhas aéreas domésticas somente poderão ser operadas por

aeronaves com capacidade de até 50 (cinqüenta) assentos;
b) as operações domésticas
Art. 2º - Revoga-se a Portaria nº 189/DGAC, de 08 de março de

2005.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua

publicação.”.
Segundo a imprensa,
“A Azul Linhas Aéreas já conta com mudanças de regra

encomendadas pelo governo federal . (...)
Será a única companhia no país a usar aeronaves de empresa

nacional, escolha que agradou ao governo e, segundo se apurou, tem
ajudado a Azul nos pleitos.1 (...) Em julho, o Ministro da Defesa,
Nelson Jobim, sinalizou com a possibilidade de derrubar as limitações
das operações no aeroporto da Pampulha.2 (...) A coincidência das
ações do governo com o planejamento estratégico da Azul tem
provocado desconfiança nas empresas de aviação. Por ora, ninguém
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fala oficialmente, mas executivos comentam a possibilidade de reagir
com ações judiciais se ficar evidente que a nova empresa foi
beneficiada de alguma maneira3.(...)

A movimentação de TAM e Gol acontece justamente no momento
em que a Azul está se articulando para acabar com as restrições em
Pampulha e Santos Dumont.4. (...) Para a Azul, as concorrentes
reagiram ao seu planejamento.5 (...)

As companhias tiveram uma reunião com o ministro da Defesa
Nelson Jobim sobre essa questão no dia 9 de julho. (...) A Azul afirma
que “foi informada sobre a ilegalidade da portaria pelo próprio
Ministério da Defesa e pela Anac e que o governo tem interesse em
abrir esses dois aeroportos. (...) Dos contatos iniciais que ela teve com
as autoridades brasileiras, ficou claro que o ambiente legal permite o
uso dos aeroportos de Santos Dumont e Pampulha para outros
destinos. A portaria que estabeleceu as restrições é conflitante com a
lei Lei Federal nº 11.182, de 2005, que criou a Anac, a qual a impede
de estabelecer restrições em aeroportos por razões que não sejam de
segurança”. (...)

Por meio de sua assessoria de imprensa, a Anac confirma que a
flexibilização das restrições no Santos Dumont e na Pampulha está
em estudo e que novas regras devem ser anunciadas até o final do
ano5.(...) A portaria da Anac ainda precisa ser aprovada pela diretoria,
mas há consenso. (...)

O órgão contesta rumores de que a mudança visa atender à Azul,
que está entrando no mercado6.”

V – Aeroporto Internacional Tancredo Neves
Os resultados da revitalização do Aeroporto Internacional Tancredo

Neves, proposta no Relatório do Deputado Fábio Avelar na primeira
Comissão Especial dos Aeroportos, ultrapassaram todas as
expectativas.

Em declaração na atual Comissão, a Subsecretaria de Assuntos
Internacionais ressaltou que a importância do aeroporto não é
somente para a Região Metropolitana de Belo Horizonte, mas
principalmente para a sustentabilidade da economia mineira, e
destacou a dimensão do modal aéreo no desenvolvimento da
economia do Estado de Minas Gerais.
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Esse órgão pretende que o Aeroporto Internacional Tancredo Neves
se torne um centro de distribuição da malha aérea nacional e de
carregamento da malha aérea internacional, e, também, ofereça uma
alternativa para a descentralização da malha aérea nacional. Será o
epicentro para o oferecimento de serviços, articulação e conexão com
a malha aérea nacional e internacional.

Segundo a Subsecretaria, hoje, por exemplo, 44 passageiros de
Vitória, por dia, embarcam em Belo Horizonte para a Europa. Sabe-se
que o aeroporto que oferece maior capacidade de conectividade tem a
preferência. O Aeroporto da Pampulha deve assumir o papel de
impulsionar a aviação regional do Estado, sendo carro-chefe do
Programa Pró-Aéreo, programa estruturador do Estado para melhorar
a infra-estrutura no interior e para possibilitar vôos em qualquer
condição de tempo, com balizamento noturno para acessar a Capital
do Estado. A União não pode decidir sobre operação aérea alheia aos
interesses de Minas Gerais e modificar a nossa forma de conduzir o
processo de desenvolvimento, sob pena de comprometer o pacto
federativo e a autonomia dos Estados membros.

O Aeroporto Internacional Tancredo Neves já opera 52 vôos
internacionais semanais para os Estados Unidos, América Central,
Cone Sul e Europa. Assim, os passageiros embarcarão a partir de
Belo Horizonte para o exterior, em decorrência de esse carregamento
da malha aérea nacional estar dentro do Aeroporto Internacional
Tancredo Neves, o que ficaria prejudicado com transferências de vôos
para o Aeroporto da Pampulha.

Já foram desembolsados mais de R$300 milhões, e o Estado
continua a investir na revitalização desse aeroporto. Assim, o
aeroporto já conta com boa infra-estrutura, que poderia ficar
subutilizada com a pretendida transferência dos vôos, implicando o
desperdício de recursos públicos.

Segundo o Deputado Federal Miguel Martini, o Aeroporto
Internacional Tancredo Neves tem um potencial extraordinário.
Guarulhos está estrangulado. Praticamente em todos os horários há
sobrecarga. A alternativa seria o Aeroporto de Viracopos, em
Campinas, mas, no caso, seria necessário viabilizar o trem-bala, que
demandará oito anos, no mínimo. Aí, sim, seria construído um
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aeroporto com capacidade para 80 a 100 milhões de passageiros.
Entretanto, é necessário resolver o problema em curto e médio prazo.
O Aeroporto Internacional Tancredo Neves está pronto, e, além de ser
a única opção, está estrategicamente localizado, de forma que é o
melhor aeroporto em condições topográficas e climáticas do País.

A condição climática de operação do aeroporto é tão privilegiada
que, nesse ano, suas operações foram interrompidas por motivo de
forte chuva por não mais que uma hora. O Aeroporto Internacional
Tancredo Neves já recebeu uma série de aeronaves oriundas de
Brasília e Guarulhos, impossibilitadas de pousar por motivo de
neblina. O aeroporto está preparado para concorrer com esses outros
aeroportos internacionais, apresentando o melhor serviço. O nosso
aeroporto internacional é considerado o mais seguro, mantendo o
maior tempo de operação, pois não fecha mais do que 1h30min em
365 dias ao ano. Qualquer outro fecha pelo menos 15 vezes mais. Por
outro lado, no Aeroporto da Pampulha, ocorriam em média 24
fechamentos no período chuvoso. A condição climática demonstra que
o Aeroporto da Pampulha não é adequado para receber os
pretendidos vôos nacionais em razão de recorrentes interrupções.

O Aeroporto Internacional Tancredo Neves já possui, em seu sítio
aeroportuário, o espaço necessário para construção de outras pistas
e, apenas com a segunda pista, esse aeroporto passa a ter a
capacidade para receber até 50 milhões de passageiros. O Aeroporto
Internacional Tancredo Neves tem potencial para tornar-se
rapidamente o maior aeroporto do Brasil e um dos maiores do mundo.

Por isso, não é possível aceitar que, ao saírem os investimentos
para infra-estrutura aeroportuária, estes sejam destinados a
Congonhas, Guarulhos, Galeão, Salgado Filho, Brasília, enquanto o
aeroporto internacional do nosso Estado fica esquecido.

De acordo com o Deputado Federal Miguel Martini, Minas está no
momento de receber os investimentos, porque o nosso aeroporto
internacional cresce aceleradamente e ainda não está estrangulado. A
ampliação do terminal de passageiros já está planejada. O projeto já
foi licitado, está sendo elaborado, o seu custo é de aproximadamente
R$4 milhões. Haverá também obras de ampliação das salas de
desembarque e embarque internacional, para dar mais conforto aos



547

usuários. Haverá ampliação do pátio para as aeronaves, uma obra no
valor de R$1.500.000,00. Hoje, há 15 vagas, mas podemos ampliar
para 25 ou 30 vagas. Estão sendo construídas mil vagas para
estacionamento de automóveis e, além disso, já se está avaliando a
construção do edifício-garagem. É uma obra de R$6.500.000,00, e a
licitação deverá estar concluída no primeiro semestre do ano que vem.
Haverá ampliação de 600m da pista do aeroporto. Não há
necessidade, porque ela tem 3.000m, é um bom tamanho, mas, para
transporte de carga de longa distância, as seguradoras exigem que
tenha pelo menos 3.600m. Apenas para que o seguro não fique mais
caro, a pista será ampliada em 600m. O custo dessa obra será de no
máximo R$4 milhões. Será, também, feita a ampliação do terminal de
carga.

Segundo a Superintendência da Infraero no Aeroporto Internacional
Tancredo Neves, o aeroporto saiu do 13º lugar para o 6º lugar em
importância, caminhando para ser o 5º aeroporto da malha nacional.
Ele era mero coadjuvante na malha aérea. Hoje já é “hub” para o
Norte, Nordeste e para o Sul. As companhias aéreas estão apostando
cada vez mais nesse aeroporto. Vemos que a Gol recentemente
ampliou o seu centro de manutenção. As companhias internacionais
estão começando a descobrir o aeroporto. Temos a TAP, a Copa
Airlines, a Varig, que vai começar a voar para o Mercosul, a TAM, que
vai começar a fazer a linha aérea para Miami e para Paris, e a
American Airlines.

De acordo com o Subsecretário Luiz Antônio Athayde, o Aeroporto
Internacional Tancredo Neves precisa ser um centro de serviço
avançado, com inquestionável capacidade de oferecer, no aspecto
aéreo, maiores atrações para a economia, o que significa maior
mobilidade das pessoas, maior atividade no turismo de negócios e
maior capacidade de recepcionar e aportar componentes locais nas
empresas montadoras de bens de alto valor agregado para montá-los
e distribuí-los. Esse aeroporto permitirá a implementação de parques
logísticos, parques de montagem e do aeroporto industrial.

O Aeroporto Internacional Tancredo Neves deveria, de certa forma,
ser preparado para o papel que teria de cumprir na região
metropolitana: ser o principal equipamento a impulsionar a nova onda
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de investimentos que chegará ao longo do contorno norte do
aeroporto. Esse contorno, que ligará a MG-424, em Pedro Leopoldo,
até a MG-10, em Lagoa Santa, já está definido. Isso demandará um
ordenamento daquela parte Norte, como também a retificação da MG-
800, que adentra o próprio aeroporto, encontrando no seu topo norte
com esse novo cinturão. Ali estarão muito bem situados os parques
residenciais, os de tecnologia, os de montagem, os de estocagem.
Esse esforço de concentração interessa ao Estado, pois significará
maior capacidade de competição

Ao tratar da condição excepcional do terminal, junto com o que
provavelmente constituirá esse desenvolvimento da região
metropolitana, está-se falando de algo que significará talvez a criação
de não menos que 100 mil empregos nos próximos seis anos, na área
do serviço qualificado. E isso tem na aviação, é claro, o seu motor por
excelência. É o principal equipamento a gerar empregos qualificados
na Região Metropolitana de Belo Horizonte nos próximos 15 anos.

Segundo a Anac, “a Gol tem interesse de expandir áreas
operacionais no aeroporto internacional. Ela apresentou pedido formal
à Anac para aprovação, pela Infraero, de obras de expansão de
hangares e terminais. O aeroporto-indústria é outro exemplo de
projeto que a Infraero está desenvolvendo para o aeroporto. Todo o
norteamento da Infraero é para a expansão do Aeroporto Internacional
Tancredo Neves”.

Na filosofia da Agência, por meio do plano aéreo nacional que
desenvolve, os vôos domésticos e os internacionais podem ser
operados em aeroportos mais distantes.

Segundo a Gol Transportes Aéreos, o pedido para as operações em
questão no Aeroporto da Pampulha foi a título de consulta, e ela
respeita a decisão da Anac e da Infraero. A empresa construiu um
centro de manutenção no Aeroporto Internacional Tancredo Neves e o
prestigia muito. Por seu turno, a Tam declarou que está muito bem
servida no aeroporto internacional e que está alinhada com os
interesses do Estado.

VI - Aeroporto da Pampulha
Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Programa

Pro-Aéreo consiste em dotar o Estado de muitos aeroportos regionais,
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o que levará Minas Gerais a tornar-se o território mais competitivo. É o
mais ambicioso programa do gênero no Brasil.

O seu cronograma prevê que até julho de 2009 cerca de 22 cidades
estarão ligadas ao Aeroporto da Pampulha com vôos regulares.
Serão, pelo menos, 1.200.000 passageiros, o que corresponde à
capacidade desse aeroporto, que ficará, então, sem espaço para
outros vôos .

Já em 2011, teremos 163 aeroportos, dos quais 69 serão asfaltados,
com balizamento noturno. Em conseqüência, teremos 69 aeroportos
no Estado em condições de receber naves de médio porte.

Assim, certamente aumentarão os vôos regionais. Entretanto, o
Aeroporto da Pampulha não possui espaço para essa grande
quantidade de passageiros, tampouco para esses vôos nacionais,
razão pela qual a solicitação deve ser rejeitada.

O Aeroporto da Pampulha receberá um grande investimento para os
centros de manutenção de aviação de médio e de pequeno porte, e
espera-se, com isso, a criação de pelo menos mais 800 empregos
diretos nos próximos três anos. Isso o consolidará como pólo
aeronáutico para aviação regional para atender aviões de todo o País.
Isso demandará, também, muito espaço. Essa é outra razão pela qual
a solicitação dos vôos nacionais no Aeroporto da Pampulha deve ser
rejeitada.

Se temos um aeroporto da dimensão, qualidade e funcionalidade do
Aeroporto Internacional Tancredo Neves, por que razão fazer a malha
aérea nacional voltar novamente a voar no Aeroporto da Pampulha,
concorrendo com aquilo que está em ordem de marcha, prejudicando
o desenvolvimento de Minas Gerais? Isso porque vão utilizar a mesma
rampa, o mesmo pátio, a mesma área de embarque.

Por que concorrer exatamente com o plano de expansão da malha
aérea regional de Minas Gerais? Pode parecer esdrúxulo, mas, se de
fato se se mantiver a abertura desse aeroporto para qualquer vôo,
para qualquer cidade, haverá, por exemplo, um vôo para o Rio ou
para São Paulo concorrendo com um para Paracatu, Araçuaí ou
Pirapora.

O acesso ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, com a Linha
Verde concluída, será feito em 30 minutos, sem sinal de trânsito. Esse
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é um padrão de referência no mundo para o deslocamento de um
centro até um aeroporto. Não faz sentido ocupar um sítio
aeroportuário destinado à aviação regional, havendo concorrência
predatória, quando há um aeroporto de excepcionais condições a 15
minutos desse mesmo sítio aeroportuário.

Segundo a Superintendência do Aeroporto da Pampulha, Minas
Gerais é o berço da retomada da aviação regional. As duas aviações,
a regional e a geral executiva, cresceram muito nesses últimos quatro
anos, numa média de 32% no caso da aviação regional, e de 10% no
da aviação geral. Só neste ano a aviação regional cresceu 42% em
relação a igual período no ano passado, de janeiro a setembro. Não
se podem discutir os destinos de algo que está dando certo, de um
planejamento muito bem estruturado, de um plano aeroviário para o
Estado de Minas Gerais e para o Brasil. Quando os vôos nacionais
estavam no Aeroporto da Pampulha, as aviações regional e geral
executiva ficavam sufocadas. Assim, não há espaço para colocar
aquela quantidade de vôos propostos pelas empresas para operar na
Pampulha. O Aeroporto da Pampulha apresenta movimentação muito
intensa, inviabilizando vôos de aeronaves de grande porte no horário
de pico.

Constatamos que esse desenvolvimento da aviação regional só foi
possível após a revitalização do Aeroporto Internacional Tancredo
Neves e a retirada dos vôos nacionais do Aeroporto da Pampulha.

De acordo com o Sindicato dos Aeroviários da Região Sudeste,
atualmente, em horário de pico, chegam ao mesmo tempo três ou
quatro aeronaves de 45 ou 50 lugares no Aeroporto da Pampulha, o
que já superlota a sala de embarque. Se for levada para lá, nesse
horário, mais uma aeronave com capacidade de 150 passageiros,
ficará impossível trabalhar no aeroporto.

Segundo a Infraero, que enviou uma equipe a Belo Horizonte para
fazer um estudo minucioso das vocações dos Aeroportos Carlos
Prates e da Pampulha e Aeroporto Internacional Tancredo Neves, o
que era óbvio para todos nós foi confirmado por todos os técnicos. A
Infraero declarou que o Aeroporto da Pampulha tem vocação de
aeroporto regional, e é assim que ela vai trabalhar.

De acordo com a Anac, Minas Gerais tem investido, formando uma
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rede aeroportuária e buscando o interesse da aviação regional, que é
salutar para o País. A agência, de forma alguma, deseja trabalhar
contra esse modelo integrado de acesso aeroviário e de investimento
estadual. A Anac tem buscado atender os planos do Estado, e não é
do seu interesse transferir os vôos do Aeroporto Internacional
Tancredo Neves para o Aeroporto da Pampulha.

A Agência declarou que, de acordo com o disposto na Lei Federal nº
11.182, de 2005, observa a capacidade operacional do aeroporto, ou
seja, ela não tem liberdade para autorizar vôos se o aeroporto não
permitir. Declarou, também, que, “de acordo com a capacidade do
Pampulha, nem a Infraero nem a Anac podem liberar vôos além dos
que estão autorizados lá”. “A Anac não pode autorizar mais vôos,
porque o aeroporto já está congestionado.” “A maior parte dos
componentes do aeroporto não permite acréscimo na capacidade.” A
capacidade está completamente saturada. Não existe a possibilidade
de vôos nacionais no Aeroporto da Pampulha.

Segundo a Agência, a população de Belo Horizonte não precisa ficar
preocupada com a possível volta do Boeing 737 ou do Airbus A320.
Se, por exemplo, são oferecidos dois Airbus ou dois Boeings 737 da
Gol, a situação fica complicada; o Aeroporto da Pampulha perde essa
função regional, e as empresas pequenas, que fazem a capilaridade,
perdem espaço. A tendência seria oferecer vôos menores, para
beneficiar os passageiros.

O número de vôos regulares autorizados pela Anac no Aeroporto da
Pampulha é de 12 por hora, e esse limite já é atingido no horário de
pico.

De acordo com a Agência, no que tange ao número de passageiros,
o terminal do Aeroporto da Pampulha não consegue processar mais
de 400 passageiros por hora, ou seja, a Anac não pode liberar vôos
além dos que estão autorizados, os quais, no pico, chegam próximos
a essa capacidade de 400 passageiros por hora”.

O “check-in” do Aeroporto da Pampulha possui mais capacidade,
mas poderia encontrar restrições em outros componentes, como a
área de raios X, a sala de embarque. Segundo a Agência, “a maior
parte dos componentes do aeroporto não permite acréscimo na
capacidade. Então a Anac está impossibilitada de autorizar mais
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vôos”.
De acordo com a Anac, tampouco existe a possibilidade técnica de

expansão do aeroporto para receber esses vôos, pelas limitações
físicas do seu entorno. Tal possibilidade não está sendo aventada
pela Agência.

A Anac, que aprova os projetos da Infraero e as expansões, não tem
conhecimento de projetos que visem à expansão da capacidade da
Pampulha.

A Agência sempre trabalha em sintonia com o governo de Minas,
com as empresas e com a Infraero. Ela não tem competência para
autorizar vôos em aeroportos que não permitam tais operações. Se o
fizer, poderá ser questionada pelos órgãos de controle externo.

A Agência declarou que há pedidos da Gol, da TAM e da Ocean Air.
Levando-se em conta os critérios de análise da capacidade do
aeroporto e da capacidade operacional das empresas aéreas e as
restrições normativas, esses pedidos foram negados devido a
restrições impostas pela Portaria nº 993, da Anac, que não permite
operações de aeronaves desse porte com os destinos pretendidos,
respeitando-se também a capacidade do aeroporto. Mesmo que a
portaria não existisse, eles não teriam espaço dentro da capacidade
do aeroporto. Quanto à Azul, não existe um pedido formal, segundo o
representante da Agência.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico:
“O governo de Minas tem mantido uma posição absolutamente

contrária ao retorno dos vôos com aeronaves de grande porte, de 100
a 120 passageiros”, para o Aeroporto da Pampulha e é favorável a
“limitar a operação do Aeroporto da Pampulha a vôos regionais,
utilizando ou admitindo tão-somente aeronaves de motor turboélice”.

Esse aeroporto, “pela limitação do sítio, não poderá ser alargado
nem completado. O Aeroporto da Pampulha, que nos serve desde a
década de 30, não pode ser expandido, pois não conseguimos esticar
a pista de pouso; pelo contrário, teremos de reduzir a sua extensão
útil para criar a zona de segurança ou zona de resgate. O aeroporto
não consegue ter uma pista de taxiar dentro das regras da Oaci, para
fazer da Pampulha um grande aeroporto, porque não tem como
crescer, pois a cidade o cercou. Não consegue melhorar o seu acesso
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pelo lado da Avenida Cristiano Machado, a não ser com várias
desapropriações na região”.

Segundo o Deputado Federal Miguel Martini, “nem pensamos na
volta dos Boeings, e isso já me foi garantido pela Anac, por meio de
um documento em que afirma que o Aeroporto da Pampulha não
oferece segurança para aeronaves com mais de 100 assentos”.
(Grifos nossos.)

O Deputado Federal Miguel Martini, especialista em aviação e ex-
controlador de vôo do próprio Aeroporto da Pampulha, declarou que “o
aeroporto da Pampulha não oferece a segurança operacional devida.
Para aqueles que não entendem de aviação, existe um instrumento
chamado Instrument Land System - ILS -, que oferece para o piloto o
centro da pista e o ângulo ideal de aproximação. Da Pampulha, não
se pode colocar o ângulo ideal, pois a topografia não permite que a
aeronave pouse a partir de uma orientação de ILS, porque o aeroporto
está em um buraco”.

Segundo o Deputado, “há um problema mais grave ainda: é uma
região densamente povoada. Um acidente na Pampulha - Deus nos
livre dele - poderá fazer um grande estrago envolvendo não só os que
estão voando, mas também os que estão em terra”.

De acordo com o parlamentar, quando os vôos nacionais operavam
no Aeroporto da Pampulha, havia grande incidência de arremetidas de
vôo, superior à média dos aeroportos do Brasil ou de qualquer outro
país.

No relatório da primeira Comissão Especial dos Aeroportos, pelos
depoimentos prestados, concluímos que o Aeroporto da Pampulha
não oferecia a segurança necessária para que houvesse ampliação.
Essa é nossa grande preocupação, quando se aventa a hipótese da
criação de novos vôos para a Pampulha.

O Sindicato dos Aeroviários da Região Sudeste ratifica as
declarações de que o Aeroporto da Pampulha não tem condições de
receber muitos vôos com aeronaves de grande porte, havendo risco à
segurança das operações aéreas e de todo o entorno do aeroporto. O
Sindicato também alerta para o problema referente ao ILS. Segundo o
Sindicato, é um aeroporto com restrições.

O Aeroporto da Pampulha não tem área de escape; portanto, em
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observância às normas de segurança, é necessária a sua construção.
Para isso, entretanto, será necessária a redução do tamanho da pista,
restringindo as pretendidas operações com aeronaves maiores.

De acordo com a Secretaria Adjunta de Meio Ambiente de Belo
Horizonte, a lei ambiental da Capital estabelece limites muito rígidos
em relação a ruídos e vibrações. Conforme estudos técnicos,
dificilmente as operações com aeronaves de grande porte no
Aeroporto da Pampulha atenderiam aos limites previstos. Os
moradores da Pampulha sabem que sua saúde e seu bem-estar
ficarão prejudicados com o retorno das operações dessas aeronaves.

Há alguns anos, a Secretaria Adjunta de Meio Ambiente de Belo
Horizonte tenta fazer o licenciamento ambiental do aeroporto para
reduzir os conflitos com a comunidade, principalmente em relação ao
ruído, mas depende do envio de documentos da Anac, que não
ocorreu ainda. Em decorrência dessa omissão, o Aeroporto da
Pampulha, até hoje, não tem um plano específico de zoneamento de
ruído, exigido para todos os aeroportos de seu porte.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, se já houve a redução do
porte das aeronaves que ali pousavam e considerando todos os
conflitos existentes, está claro que não é mais possível voltar a aceitar
aeronaves maiores.

De acordo com o Deputado Federal Miguel Martini, “o nível de
ruídos proveniente da operação de aeronaves a jato está muito acima
do permitido”.

Segundo a Superintendência da Infraero no Aeroporto da Pampulha,
com a transferência desses vôos para o Aeroporto Internacional
Tancredo Neves, “conseguimos traçar uma nova curva de ruído do
aeroporto, que ficou muito mais interessante, com a eliminação de
áreas críticas. Praticamente, conseguimos fazer com que toda a curva
de ruído ficasse dentro da área do sítio, o que melhorou bastante a
situação. Se houver um grande movimento novamente, teremos de
rever, com muito carinho, essa curva de ruído, que possivelmente
atingirá a área do Bairro Santa Amélia”.

O Plano Diretor leva a questão ambiental em consideração. O maior
dano ambiental causado pelo aeroporto é o ruído aeronáutico. O
aeroporto passa por um processo de obtenção de licença de
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operação, de que ainda não dispõe. Há várias condicionantes para
isso; o ruído é uma delas e é mais um fator que restringe a operação
do aeroporto, localizado em área urbana.

De acordo com a Associação Pró-Civitas, que representa os Bairros
São Luís e São José, as questões básicas que obstam esses vôos
são: as vias de acesso ao aeroporto – não comportam aumento de
tráfego –, a poluição sonora e a segurança dos moradores do entorno
do aeroporto.

Segundo a Associação Comunitária dos Bairros Aeroporto, Jaraguá
e Adjacências, o problema mais sério é a pista construída em altitude
inferior à da represa, a qual inviabiliza a instalação de modernos
instrumentos hoje tidos como indispensáveis ao controle eficaz das
operações de vôo das aeronaves de grande porte: RDL, ISL e Vasys.

A Associação Amigos da Pampulha representa os Bairros Xangrilá,
Nova Pampulha, Trevo, Garças, Jardim Atlântico, Copacabana,
Leblon, Santa Amélia, Santa Mônica, Jaraguá, Dona Clara, São
Vicente, 1º de Maio, Minaslândia, Heliópolis, Providência e tantos
outros que ficavam debaixo da rota de pouso e decolagem dos mais
de 90 mil vôos por ano, em 2005. A Associação lembra que
aproximadamente 150 mil pessoas sofriam com o ruído dos vôos. “O
bem maior é o direito difuso da comunidade que precisa ser lembrado.
Em nome dessas 150 mil pessoas, o Aeroporto da Pampulha não
pode se transformar em um novo Congonhas. Não há que falar em
segurança.”

O Sinetur, representando diretamente 6 mil empresas de turismo no
Estado, lançou um documento em todos os jornais, intitulado
“Retrocesso Nunca Mais”, no qual critica a intenção de fazer
retornarem os vôos nacionais ao referido aeroporto.

Finalmente, devemos lembrar que efetuar uma mudança,
normalmente, é mais difícil do que manter o atual estado, para o que
não é necessária nenhuma ação, no caso, nenhum ato da Anac.
Minas Gerais deseja apenas manter o “status quo”.

VII – Conclusão
Pelo exposto, apresentamos as seguintes conclusões:
a) O Aeroporto Internacional Tancredo Neves tem vocação e

potencial para ser o principal aeroporto internacional do Brasil, para
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onde convergiriam linhas nacionais para alimentar vôos internacionais,
e ser o pólo de desenvolvimento aeronáutico nacional.

b) O Aeroporto da Pampulha tem vocação para vôos regionais e
potencial para ser o pólo de desenvolvimento aeronáutico estadual.

c) Para consecução desses interesses maiores do Estado, é mister
que a operação das linhas nacionais se dê somente no Aeroporto
Internacional Tancredo Neves, tendo em vista a conectividade, para
se dar sustentabilidade aos vôos internacionais e se liberar espaço no
Aeroporto da Pampulha. Essa concentração de linhas nacionais e
regionais nos respectivos aeroportos é fundamental para se obter
massa crítica suficiente para desenvolvimento dos pólos
aeroportuários.

d) Pelo exposto nas alíneas anteriores, concluímos pela proibição da
operação de aeronaves, no Aeroporto da Pampulha, em vôos que o
liguem diretamente a aeroportos que sirvam outras Capitais.

e) Concluímos também pela manutenção da Portaria nº 993, de
2007, da Anac, visto que confere garantia explícita e detalhada das
restrições do Aeroporto da Pampulha, impedindo as operações de que
trata a alínea anterior, independentemente de interpretações.

f) A Anac declarou publicamente que:
para autorizar vôos, observa a capacidade operacional do aeroporto;
a capacidade do Aeroporto da Pampulha está completamente

saturada;
não há possibilidade de expansão do aeroporto;
logo, não pode liberar vôos além dos que já estão autorizados.
VIII – Recomendações
a) Encaminhamento de ofício ao Presidente da Assembléia

Legislativa, solicitando que este relatório lhe seja entregue no
Plenário, para melhor difusão junto à sociedade, sem prejuízo do
disposto no art. 111, § 3º, c/c o art. 114, do Regimento Interno.

b) Entrega deste relatório ao Governador do Estado.
c) Encaminhamento deste relatório aos seguinte destinatários:
1 - Presidente da República;
2 - Vice-Presidente da República ou convite a este para que

compareça ao Plenário a fim de recebê-lo;
3 - Ministra da Casa Civil;
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4 - Ministro da Defesa;
5 - Secretaria de Aviação Civil;
6 - Anac;
7 - Presidente da Infraero;
8 - Superintendência da Infraero no Aeroporto da Pampulha;
9 - Deputado Federal Miguel Martini ou convite a este para que,

como membro da Subcomissão para o Transporte Aéreo da Comissão
de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados, venha
recebê-lo em Plenário;

10 - Subsecretário de Assuntos Internacionais;
11 - Secretária Adjunta de Meio Ambiente de Belo Horizonte;
12 - BHTRANS;
13 - Sindicato dos Aeroviários da Região Sudeste;
14 - Sindicato das Empresas de Turismo no Estado de Minas

Gerais;
15 - Associação Pró-Civitas;
16 - Associação Amigos da Pampulha – Apam -;
17 - Associação Comunitária dos Bairros Aeroporto, Jaraguá e

Adjacências;
18 - Associação dos Moradores da Região do Jaraguá;
19 - Azul Linhas Aéreas Brasileiras;
20 - Gol Transportes Aéreos S.A.;
21 - TAM Linhas Aéreas S.A.;
d) Realização de Reunião Especial da Assembléia Legislativa, nos

termos do art. 14, V, do Regimento Interno, para entrega deste
Relatório às autoridades mencionadas nas alíneas “a”, “c-2” e “c-9” e
para sua ampla difusão na sociedade, como alternativa às
recomendações de que tratam essas alíneas;

e) Solicitação à Presidência da Assembléia Legislativa para que
determine à Diretoria de Comunicação Institucional ampla difusão
deste Relatório por seus próprios meios e por toda a mídia e também
pela internet e qualquer outro meio de comunicação em massa;

f) Solicitação à Presidência da Assembléia Legislativa para que se
utilizem todos os recursos, em todas as esferas e Poderes, a fim de
que as conclusões deste Relatório, em especial a conclusão de que
trata a alínea “d”, sejam efetivadas;
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g) Encaminhamento de solicitação ao Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes – DNIT – para que este envide esforços
para agilizar a construção do Anel Viário de Contorno Norte da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, interligando os Municípios de Sabará
– Santa Luzia – Lagoa Santa – Confins – Vespasiano – Ribeirão das
Neves – Contagem e Betim. O anel, cuja implantação foi
recomendada pela Comissão Especial do Anel Rodoviário, exercerá
papel relevante na melhoria do acesso ao Aeroporto Internacional
Tancredo Neves, com relação ao transporte de pessoas e cargas
provenientes da Região Metropolitana e do próprio Estado,
beneficiando, em especial, o desenvolvimento do aeroporto industrial;

h) Encaminhamento de solicitação ao Governo Estadual de urgente
execução do asfaltamento, ou inclusão no Programa Estruturador
Proacesso, da estrada Alto das Maravilhas-Santa Luzia, de apenas
3,8 km, propiciando a ligação entre vários Municípios que margeiam a
BR-381, no sentido Vitória-Belo Horizonte, reduzindo o percurso ao
Aeroporto Internacional Tancredo Neves em aproximadamente 10km
e, ainda, evitando os acessos já congestionados das Avenidas
Cristiano Machado e Antônio Carlos. Solicitar, também, a razão de
essa obra não ter sido executada, visto que já fora solicitada na
primeira Comissão Especial dos Aeroportos, quase cinco anos atrás;

i) Envio de ofício aos seguintes destinatários:
1 - Governador do Estado, solicitando a construção de obras

complementares interligando a Rodovia MG-10 à Estação do Metrô de
Vilarinho;

2 - Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU –, solicitando a
extensão do metrô da Estação de Vilarinho até o Aeroporto
Internacional Tancredo Neves;

3 - Anac e Infraero, solicitando a implantação dos serviços de
“check-in” remoto no Terminal Conexão Aeroporto, em Belo Horizonte,
e embarque direto na aeronave após o trajeto de ônibus;

4 - Anac e Infraero, solicitando implantação dos serviços de “check-
in” remoto na Estação do Metrô Vilarinho e disponibilização de uma
linha de ônibus especial Vilarinho-Aeroporto, com embarque direto na
aeronave;

5 - Infraero, com a sugestão de utilização de espaços e recursos do
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Aeroporto Internacional Tancredo Neves pela Força Aérea Brasileira,
como forma de ampliar as atividades do Parque de Material
Aeronáutico de Lagoa Santa;

6 - Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas desta
Casa, acompanhado de cópia deste Relatório, à qual compete, nos
termos do art. 102, inciso XII, alíneas “a” e “g”, do Regimento Interno,
dispor sobre a política estadual de planejamento, gerenciamento,
construção e manutenção dos sistemas de transporte rodoviário,
ferroviário, hidroviário e aeroviário e sobre assuntos atinentes a obras
públicas, solicitando que a Comissão tome todas as providências que
entender convenientes ou oportunas para implementação, execução,
cobrança ou fiscalização de propostas desta Comissão Especial;

j) Solicitação de providências aos seguintes órgãos e entidades:
1 - Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas desta

Casa, para que acompanhe a consulta pública, na eventual tramitação
de processo de revogação da Portaria nº 993, da Anac;

2 - Ministério Público, para que estude a viabilidade de medidas
cautelares, tendo em vista a ameaça aos direitos difusos referentes à
vida, integridade física, saúde dos moradores do entorno do Aeroporto
da Pampulha e dos próprios passageiros, devendo ser enviado a esse
órgão cópia deste Relatório, que demonstra cabalmente, por várias
razões, a falta de segurança desse Aeroporto, o que implica essa
ameaça;

3 - Secretaria Adjunta de Meio Ambiente de Belo Horizonte, para
que proceda ao imediato licenciamento ambiental do Aeroporto da
Pampulha;

4 - Secretaria Adjunta de Meio Ambiente de Belo Horizonte, para
que estabeleça restrições a operações no Aeroporto da Pampulha, em
razão da emissão de ruído, da poluição ambiental e da lei do uso do
solo;

5 - Secretaria Adjunta de Meio Ambiente de Belo Horizonte, para
que proceda à contínua fiscalização da emissão de ruídos no
Aeroporto da Pampulha;

6 - Secretaria Adjunta de Meio Ambiente de Belo Horizonte, para
que estabeleça o limites do horário de operação para cada classe de
aeronave, em razão do ruído por elas provocado, como foi feito pelo
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Município de São Paulo;
7 - Infraero, para que efetue a imediata construção da área de

escape no Aeroporto da Pampulha, por razões de segurança. Para
isso será necessária a redução do tamanho da pista, advindo como
conseqüência indireta restrições às pretendidas operações com
aeronaves maiores;

8 - Infraero, para que defina a capacidade operacional do aeroporto
da Pampulha, em especial no tocante ao porte das aeronaves,
observando os padrões de segurança;

9 - Infraero, para que ela agilize a execução das obras no Aeroporto
Internacional Tancredo Neves, as quais foram relacionadas pelo seu
Superintendente, nesta Comissão;

10 - Infraero, para que ela agilize a elaboração de estudos técnicos
visando à implementação da segunda etapa do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves;

11 - Governadoria do Estado de Minas Gerais, para que execute as
obras do contorno norte do Aeroporto Internacional Tancredo Neves,
ligando a MG-424, em Pedro Leopoldo, até a MG-10, em Lagoa
Santa, como também a retificação da MG-800, que adentra o próprio
Aeroporto.

IX – Repercussão dos Trabalhos desta Comissão
No mês de agosto, a imprensa noticiou: “Pampulha volta a ter vôos

de ponte aérea a partir do dia 1º [de setembro]” e “pelo menos 12 vôos
diários com destino a São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília (...) seriam
transferidos para Pampulha”.

Ontem, dia 11/11/2008, o mesmo periódico anunciou: “A (...) Anac
praticamente descartou a volta, neste ano, de vôos nacionais da TAM
e Gol a partir do Aeroporto da Pampulha. Segundo a assessoria do
órgão regulador, a consulta pública sobre mudanças na Portaria nº
933/2007 (...) acontecerá no próximo ano”. “Para tanto, a agência
precisa elaborar um parecer técnico para ser discutido”.

Não encontramos outra explicação para a mudança de atitude da
Anac que não seja a mobilização da sociedade mineira contra esses
vôos no Aeroporto da Pampulha. Esta Casa participou dessa
mobilização, a partir do requerimento do Presidente Alberto Pinto
Coelho, que agiu pronta e energicamente na defesa dos interesses
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maiores do Estado, solicitando a criação desta Comissão Especial.
Por seu turno, o Deputado Fábio Avelar presidiu os trabalhos da
Comissão com dinamismo e empenho. Esta Comissão mobilizou e
auscultou todos os segmentos da sociedade interessados na questão,
e, assim, acreditamos, estamos colhendo os primeiros frutos de nossa
luta.

X – Considerações Finais
Esta Comissão considera que cumpriu o seu papel como fórum de

discussão e mobilização da sociedade civil e das entidades
representativas para evitar a volta de vôos ligando o Aeroporto da
Pampulha a aeroportos que servem outras capitais. O interesse
coletivo deve estar sempre acima de outros interesses.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Fábio Avelar, Presidente - Gil Pereira, relator - Célio Moreira -

Gustavo Valadares.
1 Folha de São Paulo / site Meio Aéreo, em 28/10/08
2 Valor Econômico –14/08/2008
3 Tribuna da Imprensa / www.financeone.com.br, em 28/10/2008
4 www.atarde.com.br, em 28/09/08
5 O Tempo, em 9/8/2008
6 O Tempo, em 9/8/2008
- Publique-se para os fins do parágrafo único do art. 114 do

Regimento Interno.
Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Délio Malheiros em
que solicita a retirada de tramitação do Substitutivo nº 2 ao Projeto de
Lei nº 1.985/2008. A Presidência defere o requerimento de
conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno
(Arquive-se o Substitutivo nº 2.).

Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto Abramo em que
solicita 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 - Caro Presidente, Deputado Doutor
Viana, Sras. e Srs. Deputados, telespectadores, ocupo a tribuna para
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fazer alguns esclarecimentos e dar algumas notícias. O primeiro
esclarecimento é que tenho sido procurado por alguns Prefeitos,
preocupados com os estímulos conseguidos pelo Estado, a ajuda de
aproximadamente R$1.300.000.000,00 para tentar controlar a crise
financeira internacional, que já se abate sobre o País e chega a Minas
Gerais. Um dos itens apresentados pelo governo do Estado é a
prorrogação do prazo para pagamento do ICMS pelos empresários.
Alguns Prefeitos estão muito preocupados com isso, Sr. Presidente,
porque entendem que, neste final de mandato, com a Lei de
Responsabilidade Fiscal, precisam ter o fechamento do caixa. Para
fechar o caixa, é preciso que a receita não caia.

Gostaria de esclarecer aos Prefeitos que não procede a
preocupação que têm, uma vez que a prorrogação se referirá ao ICMS
a ser recolhido no mês de dezembro. Normalmente, o recolhimento do
ICMS do mês de dezembro é feito no mês de janeiro. A prorrogação
que o governo concede em dezembro, até abril do ano que vem, para
pagamento até o dia 26 do mês subseqüente, não trará nenhum
prejuízo ao repasse aos cofres municipais.

Mais ainda, quero fazer uma comunicação aos Prefeitos das 734
cidades mais pobres de Minas Gerais: está combinado com a Mesa
que o projeto do ICMS Solidário será incluído na pauta da próxima
terça-feira. Reafirmo que tínhamos acertado sua inclusão na pauta de
quinta-feira, e ele não foi incluído. Repito, Sr. Presidente: foi
combinado que seria colocado, na pauta de quinta-feira, o projeto do
ICMS Solidário, mas não foi colocado. Na terça-feira, Sr. Presidente,
gostaria de comunicar que estarei aqui a postos. Se não entrar na
pauta de terça-feira, estarão sendo descumpridos os compromissos
assumidos comigo - aliás, não somente com o Deputado Getúlio
Neiva, mas também com o coordenador do grupo de trabalho de 12
Deputados que foi formatado para buscar o entendimento com o
Triângulo e o Sul, a fim de oferecermos aos Prefeitos uma solução
para o ICMS Solidário, que é a bandeira do Deputado Dinis Pinheiro
há mais de seis anos.

A minha preocupação é essa, Sr. Presidente. Teremos, sim, uma
benesse para os empresários a partir de dezembro, cujo recolhimento
é em janeiro. Todavia teremos uma compensação já a partir de
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janeiro, que será o aumento da receita tributária de 734 dos 853
Municípios mineiros.

Sei que, neste momento, o Deputado Sávio Souza Cruz tem um
assunto importante a tratar. Antes mesmo de continuar, concedo
aparte ao meu nobre e bravo companheiro Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Deputado Getúlio
Neiva, agradeço-lhe o aparte, que me honra muito. Gostaria de dizer-
lhe que o descumprimento do compromisso com V. Exa., além de
significar o descumprimento de acordo com o grupo de trabalho, é o
descumprimento integral de acordo com o PMDB e, mais que isso,
daquela que é, talvez, uma das mais importantes tarefas legislativas
que restaram a esta Casa nesta quadra da vida mineira, qual seja a
de legislar em prol da redução das desigualdades regionais - parte,
aliás, do pouco que restou para nós fazermos. Se há um defeito no
projeto do Deputado Dinis Pinheiro, este defeito é o de ele ser muito
tímido nessa redistribuição. Nem esse pequeno passo esta Casa e,
sobretudo, o governo do Estado se mostram com coragem de dar.
Estaremos juntos com V. Exa. nessa trincheira. Tenho certeza de que,
em algum momento, conseguiremos sensibilizá-los para o fato de que
não é possível manter dois tipos de mineiros, alguns deles recebendo
30, 40 vezes mais que outros, igualmente cidadãos deste Estado.

V. Exa. falava sobre Prefeitos. O Prefeito Marco Régis, nosso
colega, fez uma análise, e acredito ser importante que ela conste nos
anais desta Casa. Como havia pedido a permissão de V. Exa., passo
a fazer a leitura de texto que ele intitulou “A Vitória de um Cidadão do
Mundo”, no qual faz uma análise das eleições dos EUA. O Prefeito
Marco Régis diz o seguinte: “Aparentemente, dois grandes motivos
deveriam ter contido o meu entusiasmo em acompanhar as eleições
deste 4 de novembro nos Estados Unidos da América - EUA. Razões
havia para que eu não atravessasse a madrugada do dia seguinte
acompanhando a abertura das urnas americanas até ser privilegiado
com o discurso da vitória do candidato Barack Obama. Mais do que
isso, acho que me emocionei pela primeira vez ao longo dos meus 65
anos, com a interpretação solo do hino daquele país, juntamente com
a visão indescritível de loiros e negros confraternizando-se no
palanque vitorioso, por meio das famílias dos novos Presidente e
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Vice-Presidente dos EUA, perante uma multidão concentrada em um
parque de Chicago, estimada em 1 milhão de pessoas. Todavia devo
explicar os dois motivos pessoais que deveriam sossegar-me no
repouso e nos sonhos do travesseiro, em vez de me manter aceso
com o fogo da política, ainda mais internacional.

O primeiro adviria do recente revés eleitoral que sofri na tentativa de
reeleger-me Prefeito de Muzambinho, acontecimento suficiente para
mergulhar qualquer um em estado desilusório e depressivo. O outro
poderia significar contradição no meu pensamento político, pois desde
adolescente tenho mantido uma coerente e até agressiva crítica não
só aos governantes mas também ao próprio povo estadunidense.
Nesse caso, não poderia fazê-lo de outra forma, pois a ação
imperialista dos EUA começou em 1898, com a Guerra Hispano-
Americana, quando os vitoriosos anexaram Porto Rico, Havaí, Ilha de
Guam e Filipinas ao seu território, e intensificou-se depois da Segunda
Guerra Mundial quase sempre com os aplausos da sua população. Foi
assim durante a guerra fria e continua sendo finda a União Soviética.
Na maioria das vezes, a população americana convenceu-se dessas
ações, apoiando levantes, invasões, golpes militares e ditaduras
mundo afora, sendo o Brasil de 1964 um exemplo bem familiar para
nós.

Antes, o pretexto para tudo isso era a ameaça soviética e comunista.
Com a derrocada material do antigo oponente, que, inegavelmente, foi
uma grande potência militar, astronáutica, esportiva e científica,
durante a sua curta existência, o inimigo invisível passou a ser o
terrorismo e o mundo árabe. Nem frágeis países como a Líbia,
Somália e até a minúscula Granada escaparam dos ataques dos EUA,
sem nos esquecermos das intermináveis guerras do Afeganistão e
Iraque, que são marca dos Presidentes Bush - pai e filho.

Isso exposto, devo retomar à linha de raciocínio sobre o meu
entusiasmo pela eleição presidencial americana, em vez de sucumbir-
me aos dois motivos explanados antes.

Sobre os meus antigos conceitos dos Estados Unidos e do seu
povo, tão-somente devesse eu extirpar as adjetivações mais
agressivas que tenha usado antes. Convenhamos que, em todas as
formas de luta, agressividades são inevitáveis a fim de que
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despertemos nos outros a atenção para os problemas.
Talvez mesmo o momento atual seja de êxito dos meus conceitos

desse tema, pois não só as minhas antigas e persistentes críticas ao
“status quo” dos Estados Unidos, mas também as de outros milhões
de formadores de opinião entrincheirados em todos os cantos do
planeta, na política, nas universidades, nas igrejas, nos movimentos
sociais e em todos os lugares devem ter desaguado no interior desse
país, despertando esse povo e colocando-o alinhado às hostes de
Obama e levando-o a essa fantástica conquista de Presidente eleito
dos EUA.

Barack Hussein Obama, 47 anos, Presidente eleito da América, não
é apenas um fenômeno ou um furacão político, é um verdadeiro
cidadão do mundo, chamado de socialista pelos adversários
conservadores, o que, nesse país de maioria evangélica, soa como
uma heresia. Não bastasse isso, surgiram insinuações durante a
campanha eleitoral de que ele fosse muçulmano devido ao Hussein do
seu nome. Na verdade, é um cristão evangélico. Poucos como ele têm
ligação com os mais diversos continentes. Ele mesmo se define como
mestiço, filho de mãe branca, americana do Kansas, e pai afro-
queniano. Obama, que na linguagem nativa quer dizer “abençoado da
ilha”, nasceu no Havaí, arquipélago do Pacífico, na Oceania, em 1961,
e aos 6 anos, já com os pais separados, vai viver em Jacarta, Capital
da Indonésia, ao lado do padrasto asiático. Em 1971, a família retorna
à sua terra natal, que é Honolulu, Capital do Havaí, incluído como o
50º Estado da Federação Americana desde 1959. É formado em
Ciência Política pela Universidade de Colúmbia, Nova Iorque, e em
Direito pela Universidade de Harvard, Massachussetts. Começa a
exercer sua profissão de advogado em Chicago, onde também leciona
na universidade e realiza trabalhos filantrópicos e comunitários. Elege-
se Senador Estadual e, depois, Senador Federal pelo Estado de
Illinois, com grandes votações em Chicago. Meteoricamente chega à
Presidência dos Estados Unidos, esbanjando carisma, eloqüência,
formação intelectual e liderança absoluta no Partido Democrata, onde,
nas eleições primárias, derrotou a também Senadora Hilary Clinton,
mulher do ex-Presidente Bill Clinton. Sua origem humilde, sua vivência
pessoal e familiar situaram-no dentro da realidade de todos



566

continentes. Quem melhor do que ele para entender as questões
planetárias? Quem melhor do que ele poderia governar os EUA?
Respondo eu mesmo: ele, unicamente ele, é a grande esperança e a
real oportunidade para conduzir o povo americano e influenciar o resto
do mundo pelo poderio dos Estados Unidos. Porque ele é o líder, o
condutor, e o povo volúvel e individualista deve ser o conduzido”.

Essa é a análise do ex-Deputado Marco Régis, nosso colega, hoje
Prefeito. Que seja registrado nos anais da Casa o seu entusiasmo
manifestado pela eleição do Presidente Obama. Mais uma vez,
agradeço a V. Exa. conceder-me parte do seu pronunciamento para
esse registro e meu aparte. Obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Registro válido não apenas pela citação
do Obama e da sua história, mas sobretudo pelo Marcos Régis, nosso
grande companheiro, que merece essa menção específica e o registro
de suas palavras colocadas na imprensa mineira.

Deputado Sávio Souza Cruz, lembro que o “crash” da Bolsa de Nova
Iorque ofereceu ao mundo o exemplo de um grande líder, Roosevelt,
na criação do “new deal”. Os Estados Unidos, no meu entender,
tiveram três momentos importantes: após a independência, com
Roosevelt; com a eleição de Kennedy, católico eleito num país com
90% de protestantes e evangélicos; e agora, com a eleição de
Obama.

Sr. Presidente, referia-me às preocupações que temos em Minas
Gerais exatamente em relação à crise financeira, que pode ser
encarada de forma totalmente diferenciada com o novo Presidente
americano, que toma posse no dia 20 de janeiro. Mas a angústia de
nós, mineiros, é que esse momento fortalece a fragilidade das regiões
mais pobres e deprimidas de Minas Gerais.

Ouvimos aqui, ao longo desta semana, depoimentos do pessoal do
Norte de Minas, mostrando a situação de quase calamidade em que
se encontram, mesmo que tenham caído algumas gotas de chuva por
lá, como caiu na minha região. Temos um problema na nossa região,
Norte e Nordeste de Minas Gerais - paralelo 18º para cima -, e essa
dificuldade certamente só deixará de existir no dia em que tivermos
projetos um pouquinho mais consistentes. Ouvi aqui a discussão do
PPAG. Fui a Itaobim para acompanhá-la. Acompanhei-a, no ano
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passado e neste ano, e vi uma preocupação por parte da população -
4 mil emendas apresentadas. Há preocupação também por parte dos
Deputados. No entanto, todas as preocupações apresentadas não têm
um horizonte de mais de 15, 20 anos; é um horizonte curtíssimo, 4
anos, 3 anos, e muito imediatista, às vezes, para o ano que vem.

Fiz referência aqui, Sr. Presidente, a projetos excepcionais que
aconteceram em Minas Gerais. Por exemplo, quando Rondon
Pacheco criou a estrutura do sistema operacional da indústria e do
comércio, como o BDMG, o Indi, a CDI. Trata-se de uma baita
estrutura que preconizava o desenvolvimento e a industrialização do
de Minas Gerais. Esses órgãos foram perdendo importância ao longo
do tempo. Lembro-me de quando se criou, na gestão de Alison
Paulinelli, o sistema operacional da agricultura, que, ao longo do
tempo, também foi perdendo importância. Tudo que se projetou para
Minas Gerais ou para o Brasil, instituições, entidades e programas,
deveria ser trabalhado ao longo de muito tempo, porque este tempo
de um mandato, quatro anos, é pequeno em relação à história de um
país. Uma democracia jovem como a nossa precisa começar a
entender a necessidade não apenas dos planos plurianuais, não só
dos programas multianuais, não só do pensamento no orçamento do
ano seguinte, mas também de se dar alguma possibilidade de
prosseguimento a obras que começaram no ano passado. O Brasil
vive num imediatismo fantástico. Quando se fala da crise, do socorro
ao setor financeiro, lembra-se aqui de se aumentar em 26% venda de
automóveis no Brasil, mas não foram socorridos os agricultores que
perderam no ano retrasado e que estão perdendo o seu produto neste
ano.

Uma imagem me foi apresentada, e achei-a interessantíssima. Se
olharmos com bastante cuidado o mundo de hoje, veremos o quê? A
China como o grande parque industrial do planeta, a Índia como o
grande escritório do planeta, e o Brasil como o quê? O grande
produtor de alimentos do planeta? Talvez, sim. Então, temos este
quadro: de um lado, a China se transforma na indústria do planeta; a
Índia se transforma no escritório do planeta; o Brasil será o armazém
de gêneros alimentícios do planeta; e os Estados Unidos se
transformam e se consolidam como o grande “shopping center” do
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planeta, onde só se pensa em serviço e consumo. Temos de
encontrar uma solução para o Brasil que não seja só esta de ser a
reserva de território, a qual as terras agricultáveis podem ser utilizadas
para abastecer o mundo. Precisamos dar também àqueles pobres
coitados das regiões mais deprimidas, mais pobres - e
lamentavelmente venho de região assim - a oportunidade de usufruir
das benesses do progresso. Não é possível que continuemos com
essas diferenças.

Queria pedir, Sr. Presidente, aos nobres colegas, até como um
chamamento a todos eles, que no próximo ano nos dediquemos não a
dar mais uma migalha para as cidades mais pobres de Minas Gerais,
mas à criação de um instrumento capaz de propiciar, com segurança,
a paulatina recuperação dessas regiões, de tal sorte que não
precisem ser um peso nas costas do Sul maravilha ou do fantástico
Triângulo. Que sejamos iguais nas oportunidades.

Quando cheguei a esta Casa, eu falava, com muito entusiasmo, de
um projeto que vinha sendo desenvolvido pelo Indi, da possibilidade
da reconstrução da Estrada de Ferro Bahia-Minas, do pólo de
celulose, do pólo de granito, do pólo guseiro da região do Nordeste
mineiro, da grande possibilidade de se implantarem ali mais florestas
e eucaliptos, como os que existem no Alto Jequitinhonha, onde há o
maior maciço florestal contínuo do mundo.

Essas idéias são expressas, Sr. Presidente, e lamentavelmente não
se encontra, no governo, a resposta adequada, em curto prazo, para
se iniciar um movimento que possa prosseguir por alguns anos na
erradicação da pobreza absoluta de regiões inteiras. E, a partir da
redução dessas desigualdades regionais, poderíamos buscar a
redução das desigualdades sociais. Na Capital, no Triângulo, no Sul,
existem pobres, mas por inadequação das políticas municipalistas,
porque, em verdade, há uma riqueza que está sendo mal distribuída.
No nosso caso, no Norte de Minas, no Nordeste de Minas, não há
riqueza: temos apenas nosso solo depauperado. Da década de 50 até
agora, o que vimos foi um fantástico desmatamento do Jequitinhonha,
seguindo-se um desmatamento do Mucuri, e ainda, um desmatamento
do Sul da Bahia, do Norte do Espírito Santo. Essa região foi
paulatinamente agregada ao Polígono das Secas. Isso significa que
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teria, hipoteticamente, um suporte para seu desenvolvimento numa
entidade chamada Sudene. A Sudene foi extinta, e foi criada a Adene.
Recriou-se a Sudene. O Banco do Nordeste se instalou em Teófilo
Otôni, saiu e voltou. O Banco do Nordeste está lá, mas os
financiamentos não acontecem. Não há, Sr. Presidente - e esta é
minha queixa -, um programa de governo forte, capaz de induzir o
desenvolvimento dessas regiões. Não queremos continuar a ser peso
para as regiões mais ricas do Estado; ao contrário, queremos
oportunidade de crescer. Essa oportunidade de crescer é pela qual
sempre me bato nesta tribuna.

Conforme acordo que fizemos com a Mesa, o Dr. José Geraldo sabe
disso, na terça-feira queremos colocar na pauta o ICMS Solidário.
Queremos discutir outras providências para a criação de um fundo
especial de combate à pobreza em Minas Gerais, para dividir um
pouco os ônus e não deixá-los apenas para o governo do Estado.
Queremos compartilhar até com os empresários, criando uma
estrutura qualquer, um fundo qualquer, alguma coisa como a
Codevale. A nova Constituição de Minas Gerais eliminou do seu texto
o benefício que existia para a Companhia de Desenvolvimento do
Vale do Jequitinhonha, que, pela Constituição mineira, tinha direito a
5% do bolo tributário do Estado. Nunca isso foi repassado; nunca isso
foi colocado em prática. A nova Constituição veio e simplesmente
aboliu essa parte do texto, que também era inócua, não era aplicada.

Nós, Sr. Presidente e Srs. Deputados, temos uma obrigação maior.
Não podemos passar por esta Casa sem colocar nossa inteligência,
nossa competência, nosso amor ao Estado a serviço dessas regiões
mais deprimidas de Minas Gerais. Temos de falar, discutir, propor e
lamentar. No dia 27, nosso Governador estará em Teófilo Otôni. No
dia 27, a Medalha Filadélfia será entregue. Foi criada nesta Casa e,
no ano passado, entregue na cidade do Serro, onde nasceu Theophilo
Benedicto Ottoni. No outro ano, em Filadélfia, a Theophilo Ottoni, na
região que ele criou. Vamos receber o Sr. Governador e inaugurar o
prédio do Ministério Público, uma homenagem ao ex-Deputado e ex-
Senador Tristão da Cunha. Estarão lá o Governador, seu pai Aécio
Ferreira da Cunha, Deputado Federal por sete vezes, Deputado
Estadual por duas vezes, uma história política brilhante. Tudo muito
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bem. O próprio Governador manifesta uma insatisfação pessoal de
não ter podido dar àquela região o suporte que gostaria. Lá foi o berço
de Benjamim da Cunha, de Tristão da Cunha, de Aécio Ferreira da
Cunha, de Aécio Neves, o berço político de todos eles, e o próprio
Governador se sente um pouco magoado por não ter conseguido
reduzir essa desigualdade regional. V. Exa., Sr. Presidente, visita
sempre a nossa região e é votado nela, bem como o Deputado Carlin
Moura. Peço-lhes a compreensão a fim de partirmos para uma
discussão um pouco mais ampla, objetivando criar efetivos
instrumentos de desenvolvimento para aquela região. As coisinhas
estão sendo feitas. Um exemplo é o Proacesso, que é uma beleza.
Todos estamos já ligados pelo asfalto. No dia 27 inauguraremos a
última estrada do Vale do Mucuri, que é a estrada de Pavão, com
88km do Proacesso. É uma beleza para transportar as pessoas que
vão fugir de lá pela falta de oportunidade de trabalho. Sairão mais
depressa, terão mais linhas de ônibus para poder ir embora.

Se não cuidarmos da economia da região, não adianta continuarmos
tampando o sol com a peneira. Temos de começar a trabalhar essas
providências, Sr. Presidente. O governo tem ido lá, tem ajudado e
criado mecanismos de combate à pobreza, como o Programa de
Combate à Pobreza Rural - PCPR -, que é um bom programa. Mas,
neste final de ano, ainda alinhavarei algumas diretrizes para o meu
último discurso nesta Casa em dezembro. Começaremos em janeiro
um trabalho diferenciado, um pouco mais forte e determinado, com
mais exigência para que, efetivamente, nos últimos dois anos do
governo Aécio Neves, possamos estabelecer a estrutura de
desenvolvimento econômico dos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e
do Norte de Minas. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento

Obrigado(a), 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.
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ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DEFESA
DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE E DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 6/5/2008
Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Carlos Pimenta, Antônio Júlio e Célio Moreira,
membros da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e
o Deputado Délio Malheiros, membro da Comissão de Segurança
Pública. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio
Malheiros, declara aberta a reunião, esclarece que não há ata a ser
lida por se tratar da primeira reunião conjunta destas Comissões e
informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, a
regulamentação e a fiscalização do disposto na Lei nº 11.547, de
27/7/94, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas nos
estabelecimentos e nas condições que especifica. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Flávio Alencar
Machado e Fernando Antônio Silveira Rodrigues, respectivamente,
representante e Assessor Jurídico da Diretoria de Operações do DER-
MG; Major Adirson Barbosa do Prado e Capitão PM Aílton Cirilo,
respectivamente, Assessor Adjunto e membro da Diretoria de Meio
Ambiente e Trânsito da PMMG; Sra. Raquel Martins Pinheiro, Diretora
do Centro Mineiro de Toxicomania da Secretaria de Estado da Saúde;
Delegadas Jacqueline de Oliveira Ferraz e Adriana Veloso Ferraz,
respectivamente, da Polícia Civil e Titular da 2ª Delegacia de Defesa
do Consumidor; Srs. João Batista Rodrigues Júnior, médico cirurgião-
geral e do trauma do Hospital Odilon Bherens, e Paulo Ademar de
Souza Filho, Perito especialista em trânsito, que são convidados a
tomar assento à mesa. Na condição de autor do requerimento que deu
origem ao debate, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, tece as
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados, dos Deputados e demais participantes, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2008.
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Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio - Célio Moreira.
ATA DA 9ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS
DAS COMISSÕES PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO

REGIMENTO INTERNO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/10/2008

Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé
Maia, Lafayette de Andrada, Sebastião Helvécio e Antônio Carlos
Arantes, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da
Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em turno único, do
Projeto de Lei nº 2.675/2008 (relator: Deputado Zé Maia). O Projeto de
Lei nº 2.591/2008 tem sua discussão adiada, atendendo-se a
requerimento do Deputado Lafayette de Andrada 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, 12 de novembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - André Quintão - Antônio Júlio - Inácio Franco -

Jayro Lessa - Lafayette de Andrada.
ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 29/10/2008
Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada e Délio
Malheiros (substituindo este ao Deputado Agostinho Patrús Filho, por
indicação da Liderança do PV), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de
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Andrada, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação
final e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.501 e
2.703/2008 (Deputado Délio Malheiros) e 2.734 e 2.735/2008
(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 2.501 e 2.703/2008 (relator: Deputado Délio
Malheiros) e 2.734 e 2.735/2008 (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, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo - Gláucia

Brandão.
ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/10/2008
Às 18h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Delvito Alves, Hely Tarqüínio, Neider Moreira e
Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Hely Tarqüínio, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 2.789, 2.797, 2.805, 2.812 e 2.817/2008
(Deputado Gilberto Abramo); 2.794, 2.796, 2.808 e 2.816/2008
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(Deputado Sebastião Costa); 2.790, 2.800, 2.806 e 2.813/2008
(Deputado Delvito Alves); 2.788, 2.799, 2.804, 2.810, 2.811 e
2.819/2008 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) ; 2.787, 2.793, 2.809 e
2.818/2008 (Deputado Hely Tarqüínio); 2.792, 2.798, 2.807 e
2.815/2008 (Deputado Sargento Rodrigues); e 2.795, 2.802, 2.814 e
2.820/2008 (Deputado Neider Moreira); 2.493/2008 (Deputado Neider
Moreira, em virtude de redistribuição); 2.808/2008 (Deputado Delvito
Alves, em virtude de redistribuição a pedido do relator designado
anteriormente, Deputado Sebastião Costa). Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os
Projetos de Lei nºs 2.800, 2.463, 2.611 e 2.823/2008 são retirados da
pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Sargento
Rodrigues, aprovado pela Comissão. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei Complementar nº
46/2008 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
2.592/2008 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Neider
Moreira); 2.725/2008 com as Emendas nºs 1 a 7 (relator: Deputado
Gilberto Abramo); 2.794/2008 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
Deputado Sebastião Costa); e 2.808/2008 (relator: Deputado Delvito
Alves, em virtude de redistribuição, registrando-se voto contrário do
Deputado Sebastião Costa). O parecer sobre o Projeto de Lei nº
2.493/2008, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de
solicitação de prazo regimental pelo respectivo relator, Deputado
Neider Moreira. O Projeto de Lei nº 2.531/2008 é retirado da pauta,
atendendo-se a requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
aprovado pela Comissão. O parecer sobre o Projeto de Lei nº
2.693/2008, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de
prorrogação de prazo solicitada pelo respectivo relator, Deputado
Delvito Alves. É convertido em diligência ao IEF e ao Prefeito de
Gouveia o Projeto de Lei nº 2.781/2008. Após discussão e votação, é
aprovado o parecer pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e
ilegalidade do Projeto de Lei n º 2.795/2008 (relator: Deputado Neider
Moreira). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
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dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs
2.246 com a Emenda nº 1, 2.802/2008 (relator: Deputado Neider
Moreira); 2.553, 2.805 e 2.815/2008 (relator: Deputado Neider
Moreira, em virtude de redistribuição); 2.631, 2.787, 2.793, 2.809 e
2.818/2008 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); 2.650, 2.778, 2.784,
2.796, este com a emenda nº 1, e 2.816/2008 (relator: Deputado
Sebastião Costa); 2.686, 2.712, 2.776, 2.779, 2.790, 2.806 e
2.813/2008 (relator: Deputado Delvito Alves); 2.721 e 2.774/2008
(relator: Deputado Gilberto Abramo); 2.782 e 2.804/2008 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.792 com a Emenda nº 1 e
2.812/2008 (relator: Deputado Hely Tarqüínio, em virtude de
redistribuição); 2.773 e 2.798/2008 (relator: Deputado Sebastião
Costa, em virtude de redistribuição). Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres pela
inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade dos Projetos de Lei
nºs 2.777 e 2.820/2008 (relator: Deputado Neider Moreira). Passa-se à
3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os requerimentos que solicitam sejam
baixados em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 2.775, 2.783,
2.797, 2.799, 2.807, 2.811, 2.817 e 2.819/2008; ao DER, o Projeto de
Lei nº 2.810/2008; e ao Procurador-Geral de Justiça, o Projeto de Lei
nº 2.821/2008. 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, 4 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Zé Maia - Sargento Rodrigues -

Gilberto Abramo.
ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/11/2008

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Delvito Alves, Neider Moreira,
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Sargento Rodrigues e Zé Maia, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Gilberto Abramo, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e passa à
1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade
dos Projetos de Lei nºs 2.800/2008 com as Emendas nºs 1 e 2
(relator: Deputado Sargento Rodrigues, em virtude de redistribuição);
2.594/2008 na forma do Substitutivo nº 1 ( relator: Deputado Delvito
Alves, em virtude de redistribuição); 2.698/2008 na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de
redistribuição); 2.789/2008 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado
Gilberto Abramo). O Parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.493/2008, no
1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo
regimental pelo respectivo relator, Deputado Gilberto Abramo. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade dos
Projetos de Lei nºs 2.606/2008 (relator: Deputado Sargento Rodrigues,
em virtude de redistribuição); 2.693/2008 (relator: Deputado Delvito
Alves); 2.611/2008 (relator: Deputado Sargento Rodrigues). Os
Projetos de Lei nºs 2.618 e 2.771/2008 são retirados da pauta,
atendendo-se a requerimento, respectivamente, dos Deputados
Gilberto Abramo e Sargento Rodrigues, aprovados pela Comissão. É
convertido em diligência ao Conselho Estadual de Política Ambiental o
Projeto de Lei nº 2.823/2008 (relator: Deputado Delvito Alves). Passa-
se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade dos Projetos de Lei nºs 2.184/2008 (relator: Deputado
Sargento Rodrigues, em virtude de redistribuição); 2.232/2008 com a
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Emenda nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves, em virtude de
redistribuição); 2.653 e 2.828/2008 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro
Silva); 2.769 e 2.825/2008 (relator: Deputado Gilberto Abramo).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo -

Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Neider Moreira.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS

SERRAS DA CALÇADA E DA MOEDA, EM 4/11/2008
Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sávio Souza Cruz, Dalmo Ribeiro Silva e Fábio Avelar, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Délio
Malheiros, Dinis Pinheiro, Gil Pereira e Célio Moreira. 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, com convidados, questões relativas à Serra da Calçada. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Newton Reis de Oliveira Luz, Diretor de Mineração, representando o
Secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais; Maria
Marta Martins de Araújo, Vice-Presidente do Iepha-MG, representando
o Presidente desse Instituto e o Secretário de Cultura; Marcus Paulo
de Souza Miranda, Coordenador da Promotoria Estadual de Defesa
do Patrimônio Cultural e Turístico, representando o Procurador-Geral
de Justiça, Shirley Fenzi Bertão, Coordenadora do Centro de Apoio
Operacional do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Cultural,
Urbanismo e Habitação do Estado de Minas Gerais - Cao-Ma; José
Fernando Coura, Presidente do Sindicato da Indústria Mineral do
Estado de Minas Gerais - Sindiextra; Cristina Chiodi, Assessora
Jurídica, representando a Superintendente da Amda, Jeanine
Baraillon e Marco Aurélio Costa, respectivamente, Presidente e
membro da Associação para Recuperação e Conservação Ambiental
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em Defesa da Serra da Calçada - Arca-Amaserra -; Prof. José
Eustáquio Machado de Paiva, representante da Associação dos
Condomínios Horizontais - ACH -; e Edmar Monteiro, Gerente-Geral
do Parque Estadual do Rola-Moça, que são convidados a tomar
assento à mesa. Os membros da Comissão, autores do requerimento
que deu origem ao debate, fazem suas considerações iniciais. Logo
após, o Presidente 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 participação dos convidados, pelos
valiosos subsídios prestados, agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Dalmo Ribeiro Silva -

Almir Paraca.
ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 5/11/2008

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
João Leite, Almir Paraca (substituindo este ao Deputado Durval
Ângelo, por indicação da Liderança do PT ) e Dalmo Ribeiro Silva
(substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do
BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Almir Paraca, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e
votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Hércules Marques de Sá,
gerente regional de Assistência Social Centro-Sul, convidando a
Comissão para participar da reunião da Comissão Local de
Assistência Social - CLAS I -, a realizar-se em 27/10/2008; Cláudio
Vilaça, Presidente da Associação dos Jornalistas do Serviço Público -
Ajosp -, solicitando a esta Comissão que interceda junto ao Conselho
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Estadual de Defesa dos Direitos Humanos para que esta informe o
andamento do julgamento do Processo nº 270, referente ao
pagamento de indenização aos perseguidos políticos durante o regime
militar; e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na
data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Geraldo de Morais
Júnior, Corregedor-Geral de Polícia Civil; Marco Antônio Monteiro de
Castro, Chefe da Polícia Civil (2) e da Sra. Maria Alice Rocha Silva,
Gerente Regional substituta do INSS em Belo Horizonte (25/10/2008);
Bruno Eduardo da Nóbrega Tavares, Gestor Governamental da
Ouvidoria Ambiental; e Marco Aurélio Ferenzini, Juiz Auxiliar da
Corregedoria e Diretor do Foro da Capital (4/11/2008). O Presidente
informa que o Deputado Durval Ângelo avocou a si a relatoria do
Projeto de Lei nº 2.812/2008, em turno único. 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 (8),
em que pleiteia sejam solicitadas ao Defensor Público-Geral do
Estado providências para a recomposição do número de defensores
públicos do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do
Estado; seja encaminhada à Pastoral de Vilas e Favelas cópia das
notas taquigráficas da reunião desta Comissão realizada em
22/10/2008, para conhecimento da situação dos moradores da Vila da
Luz, localizada na região Nordeste de Belo Horizonte; seja
encaminhada ao Ministério das Cidades, ao Departamento Nacional
de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT -, à Secretaria de Habitação
e à Superintendência de Desenvolvimento da Capital cópia das notas
taquigráficas da reunião desta Comissão de 22/10/2008 para subsidiar
audiência pública a ser realizada nesta Casa, com o objetivo de
discutir a situação dos moradores da Vila da Luz; seja realizada
reunião para, em audiência pública, com convidados que menciona,
debater a situação dos referidos moradores, que estão ameaçados de
despejo pelo DNIT; sejam encaminhados ao Governador do Estado e
Secretário de Defesa Social pedidos de providências com relação a
cadeia pública de Ibirité; seja realizada reunião para, em audiência
pública no Município de Araguari, com convidados que menciona,
manifestar o apoio à Sra. Soraia Brasileiro Teixeira, Juíza Criminal,
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que tem sofrido perseguições por parte de policiais lotados na
Comarca de Araguari; e seja realizado fórum técnico para subsidiar
discussões sobre o contexto histórico e cultural das favelas,
aglomerados e vilas localizadas nesta Capital; Padre João e André
Quintão, em que solicitam seja realizada reunião para, em audiência
pública, debater e dar encaminhamentos à campanha do
desarmamento, criada com a finalidade de incentivar a devolução de
armas no Brasil; Padre João (6), em que pleiteia sejam solicitadas ao
Colegiado das Corregedorias e ao Chefe da Polícia Civil providências
para agilizar a apuração das investigações da morte do jovem
Gilmagno da Cruz, em Ouro Preto; seja realizada visita desta
Comissão ao Comando-Geral da PMMG para discutir a violência
policial e o abuso de autoridade por parte dos integrantes da
corporação de Ouro Preto; seja encaminhado ao Delegado de Polícia
da 28ª Delegacia Seccional de Polícia Civil de Ouro Preto pedido de
providências para agilizar o Inquérito Policial nº 166/08, que investiga
a morte de Odilon Júnio Rodrigues; seja encaminhado ao Corregedor-
Geral da PMMG pedido de providências para agilizar a Denúncia nº
7.433, enviada em 14/2/2007, pela Ouvidoria de Polícia, figurando
como vítima o Sr. Luiz Nonato Arcebispo; seja encaminhado ao Juiz
da Vara Criminal de Ouro Preto pedido de providências para agilizar a
tramitação do Processo nº 0461 06 035390-5; Dalmo Ribeiro Silva, em
que pleiteia sejam solicitadas à Chefia da Polícia Civil providências
para que envie à Comissão de Direitos Humanos da Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo cópia das notas taquigráficas da
reunião desta Comissão realizada no dia 29/10/2008 e do inquérito
policial instaurado com o objetivo de apurar o homicídio praticado
contra o Sr. José Oscar Pereira Paiva, ocorrido em 3/3/2008, no
Município de Conceição do Rio Verde, para possível apoio na captura
dos autores do crime, refugiados na Capital de São Paulo. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - Ronaldo Magalhães - Ana Maria

Resende - João Leite.
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ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

5/11/2008
Às 9h25min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio e Doutor Rinaldo, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Doutor Rinaldo, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
comunica o recebimento de ofício da Sra. Marineide Chaves Andrade,
responsável pela Secretaria Judiciária da Promotoria de Justiça de
Defesa do Consumidor, respondendo a requerimento do Deputado
Dinis Pinheiro referente à apuração de responsabilidades quanto ao
aumento expressivo do preço dos medicamentos. O Presidente acusa
o recebimento das seguintes proposições, em turno único, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
2.650/2008 (Deputado Hely Tarqüínio) e 2.825/2008 (Deputado Carlos
Pimenta). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº
2.499/2008, no 1º turno (relator: Deputado Hely Tarqüínio), é
convertido em diligência à Secretaria de Saúde. 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
2.754/2008 (relator: Deputado Ruy Muniz). Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento nº 2.947/2008. 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 Doutor Rinaldo (2),
em que solicita seja realizada audiência pública, com os convidados
que menciona, para discutir as condições de trabalho e de
remuneração dos servidores do Hospital João XXIII; e seja solicitada à
Secretaria de Saúde a implantação do Programa Viva Vida em
Divinópolis; e Carlos Mosconi, em que solicita seja realizada reunião
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para debater a surdez em recém-nascidos e a possibilidade de se
fazer a triagem auditiva neonatal através do SUS. 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 novembro de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo - Delvito Alves.

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/11/2008
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões o Deputado Jayro

Lessa, a Deputada Ana Maria Resende (substituindo esta ao
Deputado Zé Maia, por indicação do BSD) e os Deputados Domingos
Sávio (substituindo o Deputado Lafayette de Andrada, por indicação
do BSD) e Vanderlei Miranda (substituindo o Deputado Antônio Júlio,
por indicação do PMDB), membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Ronaldo Magalhães. 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 de ofício do Sr. Fernando
Machado Furtado, solicitando sejam fiscalizados os programas de
incentivo à Funarbe do Sebrae, da Fapemig e da Rede Mineira de
Inovação; e da seguinte correspondência, publicada no “Diário do
Legislativo” nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios dos Srs.
Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional de Negócios da Caixa
Econômica Federal (18/10/2008); Paulo de Tarso Almeida Paiva,
Presidente do BDMG (23/10/2008); Daniel Silva Balaban, Presidente
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Euler Almeida
Araújo, Gerente-Geral da Agência Santo Agostinho da Caixa
Econômica Federal (25/10/2008); Luiz Cláudio Monteiro Morgado,
Coordenador-Geral de Finanças, Convênios e Contabilidade do
Ministério do Desenvolvimento Agrário, e Paulo Roberto Messias
Strack, responsável pela Central de Convênios da Embratur
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(4/11/2008). O Presidente comunica também que estão abertos até o
dia 17/11/2008 os prazos para o recebimento de emendas aos
Projetos de Lei nºs 2.785 e 2.786/2008. Suspende-se a reunião. Às
11h3min, são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados
Zé Maia, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada e Sebastião Helvécio,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Getúlio Neiva e Ronaldo Magalhães. 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 sobre a Mensagem
nº 191/2008, que submete à apreciação desta Casa as contas do
Governador do Estado relativas a 2007, o qual conclui pela aprovação
da matéria por meio de projeto de resolução que apresenta (relator:
Deputado Zé Maia). O Deputado Antônio Júlio se retira da reunião e é
substituído pelo Deputado Getúlio Neiva, por indicação do PMDB.
Registra-se a presença do Deputado Paulo Guedes. Na fase de
discussão do parecer em que o Deputado Lafayette de Andrada,
relator em virtude de redistribuição, conclui pela aprovação do Projeto
de Lei nº 637/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, e pela
rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, é apresentada a Proposta de Emenda nº 1, do
Deputado Ronaldo Magalhães. Após discussão e votação, é aprovado
o parecer, salvo a proposta de emenda, registrando-se o voto
contrário do Deputado Zé Maia. Submetida a votação, é rejeitada a
Proposta de Emenda nº 1. O Projeto de Lei nº 2.352/2008 é retirado
da pauta por determinação do Presidente da Comissão, por não
cumprir pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada - Weliton

Prado.
ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/11/2008
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Às 10h03min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Almir Paraca e Inácio Franco,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Adalclever Lopes e Agostinho Patrús Filho. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Inácio Franco, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir, em audiência pública, a poluição da Lagoa dos Ingleses. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Vinícius Melo, Analista Ambiental da Superintendência da Região
Central Metropolitana de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - Supram Central -; Wagner Antunes Teixeira, Analista
Ambiental da Gerência de Coordenação e Fiscalização do Instituto
Mineiro de Gestão das Águas - Igam -; Vanessa Andrade Ferreira,
analista em Direito do Ministério Público; Sandro Ivens Ribeiro, Diretor
de Departamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Nova
Lima; José Maria Vieira, Presidente da Associação Geral de
Alphaville; Roberto Godoi Assumpção, Diretor de Meio Ambiente do
Clube Serra da Moeda; e Walter Nogueira e Tiago Cosenza,
respectivamente, Gerente de Operações e advogado da Empresa
Samotracia Empreendimentos Ltda., que são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
Agostinho Patrús Filho, autor do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3ª Fase da 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 Irani Barbosa, em que solicita a apuração das denúncias
recebidas referente às lagoas marginais do Rio São Francisco, por
uso das terras de área de Preservação Permanente - APP - e de Área
de Proteção Ambiental - APA -, na região dos Municípios de
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Buritizeiros e Pirapora; e Sávio Souza Cruz e Fábio Avelar, em que
pleiteiam sejam solicitadas ao Prefeito do Município de Nova Lima
informações sobre a situação dos efluentes do sistema de esgotos do
Condomínio Alphaville, e ainda, especificamente, sobre a destinação
dos efluentes advindos do Shopping daquele empreendimento; seja
solicitado ao Ministério Público, à Feam e à Prefeitura Municipal de
Nova Lima o acompanhamento da situação ambiental da Lagoa dos
Ingleses, especificamente com relação aos esgotos sanitários; seja
solicitado ao Ministério Público que acompanhe o cumprimento,
notadamente no que toca à qualidade ambiental, do contrato de
concessão de serviço existente entre a Prefeitura Municipal de Nova
Lima e a Empresa Samotracia Empreendimentos Ltda.; sejam
solicitadas à Feam providências para se pôr em prática uma rede de
monitoramento da qualidade das águas da Lagoa dos Ingleses e para
uma fiscalização das fontes de poluição, em especial esgotos
sanitários, fossas, etc., na bacia de contribuição da Lagoa. A
Presidência recebe o requerimento, que será apreciado
oportunamente, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita a
realização de audiência pública para discutir o texto elaborado pela
Fundação Estadual de Meio Ambiente - Feam -, que pretende
regulamentar a atividade minerária no Estado de Minas Gerais.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece aos
convidados e demais participantes, pela presença e pelos importantes
subsídios trazidos, agradece o comparecimento dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Wander Borges -

Almir Paraca - Inácio Franco.
ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/11/2008

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Carlin Moura e João Leite, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
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de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento de ofício do Sr. Frederico Pacheco de
Medeiros, Secretário-Geral da Governadoria, agradecendo convite
desta Comissão enviado ao Governador do Estado para homenagem
ao centenário de nascimento de Josué de Castro e da
correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, nas datas
mencionadas entre parênteses: ofícios dos Srs. Fabrício Sampaio
Torres, Subsecretário de Transportes (3/10/2008); Carlos Alberto
Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (4/11/2008); Marcos David
Salem, Superintendente Regional do Departamento de Polícia
Federal, e Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil
(11/10/2008). O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Propostas de Ação Legislativas nºs 580 e 588/2008 (Deputado Eros
Biondini); 572, 573, 579, 584 e 586/2008 (Deputado João Leite); 574,
577, 578, 583 e 587/2008 (Deputado André Quintão); 575, 576, 581 e
585/2008 (Deputado Carlin Moura); e 582/2008 (Gustavo Valadares)
em turno único. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Registra-se a presença do Deputado Weliton Prado. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados André Quintão em que solicita que esta Comissão
apresente nove emendas ao Substitutivo nº 2 ao Projeto de Lei nº
37/2008; Délio Malheiros em que solicita reunião de audiência pública
desta Comissão, para discutir as propostas apresentadas em consulta
pública, para a destinação do espaço em que funcionava o Mercado
Distrital de Santa Tereza, especialmente, a forma de votação adotada
para a escollha do melhor projeto. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a reunião a ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Fábio Avelar - Gustavo
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Valadares.
ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

5/12/2007
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Domingos Sávio e
Inácio Franco, membros da Comissão de Administração Pública; os
Deputados André Quintão, Domingos Sávio e Elmiro Nascimento,
membros da Comissão de Participação Popular. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta
a reunião e comunica que não há ata a ser lida por se tratar da
primeira reunião conjunta destas Comissões. A Presidência informa
que a reunião se destina a debater, em audiência pública, o Projeto de
Lei nº 1.582/2007, do Governador do Estado, anexado ao Projeto de
Lei nº 755/2007, do Deputado Vanderlei Miranda. O Presidente
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Fernanda de
Siqueira Neves, Superintendente de Modernização Institucional,
representando a Secretária de Planejamento e Gestão, e Léa Lúcia
Cecília Braga, Coordenadora da Política de Asssistência Social,
representando a Secretária Adjunta de Assistência da PBH; e os Srs.
Tomás Aquino Rezende, Procurador de Justiça e Coordenador do
Centro de Apoio Operacional ao 3º Setor; Renato Barros, Diretor de
Coordenação Intersindical; e Paulo Venâncio de Carvalho, Diretor do
Centro de Saúde de Minas Gerais, representando a Coordenadora do
Sindisaúde, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado André Quintão, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
informa que a próxima reunião conjunta destas Comissões será
convocada por meio de edital, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2008.
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Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco - André Quintão -
Carlin Moura.

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

1.648/2007
Comissão de Constituição e Justiça

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

por finalidade declarar de utilidade pública o Instituto Agronelli de
Desenvolvimento Social - Iades -, com sede no Município de Uberaba.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 4/10/2007, vem a
esta Comissão para exame preliminar da juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.648/2007 tem como finalidade declarar de

utilidade pública o Instituto Agronelli de Desenvolvimento Social, com
sede no Município de Uberaba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois
ficou comprovado que a entidade foi constituída e funciona há mais de
um ano, tem personalidade jurídica própria e sua diretoria é formada
por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 32 de seu estatuto, após alteração
realizada em 18/9/2008, determina que a entidade não remunere seus
Diretores, Conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalente; e o
art. 36 dispõe que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.648/2007.



589

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sargento

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

2.281/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ruy Muniz, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
Cultural de Montes Claros, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/4/2008 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 2.281/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Cultural de Montes Claros.
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 Associação, o art. 6º
dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere, para ser aplicado
nas mesmas finalidades, ou a instituição municipal, estadual ou
federal, desde que tenha fins idênticos ou semelhantes aos da
entidade dissolvida; e o parágrafo único do art. 17 determina que seus
Diretores e Conselheiros não serão remunerados.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.281/2008.
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Sala das Comissões, 13 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sargento

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

2.761/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Braulio Braz, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a entidade denominada
Apoio e Integração a Comunidade Negra, Indígena e Carentes de
Muriaé e Regiões - ABMIND -, com sede no Município de Muriaé.

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 2.761/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a entidade denominada Apoio e Integração a
Comunidade Negra, Indígena e Carentes de Muriaé e Regiões -
ABMIND -, com sede no Município de Muriaé.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998. Pelo exame da documentação que
instrui o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências
mencionadas 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 (ver alteração
estatutária datada de 5/4/2008) determina no art. 15, parágrafo único,
que os seus dirigentes não serão remunerados; e no art. 46, parágrafo
único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere, sem fins lucrativos e registrada
no Conselho Municipal de Assistência Social.

Por fim, apresentamos na parte conclusiva deste parecer a Emenda
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nº 1, que dá nova redação ao art. 1º, para adequar o nome da
entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.761/2008 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 Apoiando e

Integrando a Comunidade Negra, Indígena e Carente de Muriaé e
Regiões - ABIMIND -, com sede no Município de Muriaé.”.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sargento

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

2.831/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 293/2008, o Governador do Estado

enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo
dar denominação ao Centro Estadual de Educação Continuada -
Cesec -, situado no Município de Caratinga.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/10/2008
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 2.831/2008 tem por finalidade dar a

denominação de Professor Celso Simões Caldeira ao Centro Estadual
de Educação Continuada, situado no Município de Caratinga.

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
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suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas
peculiaridades. Para o Estado membro, a regra básica está
consagrada no § 1° do art. 25 da nossa Lei Maior. É  a chamada
competência residual, que lhe faculta tratar das matérias que não se
enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que
dispõe sobre a matéria, estabelecendo a exigência de que o
homenageado seja falecido e que se tenha destacado por serviços
prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira, no art. 66, não inseriu o assunto no
domínio da iniciativa reservada à Mesa da Assembléia ou aos titulares
do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério Público,
sendo adequada a apresentação do projeto pelo Chefe do Poder
Executivo, a quem cabe a organização da administração pública.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.831/2008.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Antônio

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

2.850/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Flamengo Futebol Clube, com sede no
Município de Ipatinga.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/10/2008 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
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O Projeto de Lei nº 2.850/2008 objetiva declarar de utilidade pública
o Flamengo Futebol Clube, com sede no Município de Ipatinga.

Os requisitos para que as associações e fundações em
funcionamento no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão
elencados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou
comprovado que a entidade foi constituída e funciona há mais de um
ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 43 do seu estatuto determina que o
exercício dos cargos do Conselho de Administração, Diretoria
Executiva e Conselho Fiscal será inteiramente gratuito e o art. 49
preceitua que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será incorporado ao de outra organização da sociedade civil de
interesse público qualificada no âmbito da União ou ao patrimônio da
União.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.850/2008.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Antônio

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

2.853/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela

tem por objetivo instituir o Dia da Leitura.
Publicada no “Diário do Legislativo”, em 31/10/2008, foi a matéria

distribuída a esta Comissão, à qual compete examiná-la
preliminarmente, atendo-se aos aspectos jurídico, constitucional e
legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.853/2008 tem por objetivo instituir o Dia da
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Leitura, a ser comemorado, anualmente, no dia 12 de outubro. Em seu
art. 2º, a proposição determina que o evento passe a fazer parte do
Calendário Oficial de Eventos do Estado.

Com relação à divisão de competência entre os entes federativos, à
União compete legislar sobre matérias em que predomina o interesse
nacional, relacionadas no art. 22 da Constituição da República; e, aos
Municípios, sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o
art. 30, inciso I, da citada Carta. Ao Estado membro estão reservadas,
de acordo com o § 1º do art. 25, as matérias que não se enquadram
no campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data
comemorativa pode ser objeto de disciplina jurídica por parte de
quaisquer dos Estados componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de
iniciativa privativa da Mesa da Assembléia e dos titulares dos Poderes
Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas,
não faz menção a essa ora examinada. Infere-se, portanto, que a
qualquer membro deste Parlamento é facultada a deflagração do
processo legislativo relativo ao tema da proposição em tela.

Cabe ressaltar que a Lei nº 11.726, de 1994, que dispõe sobre a
política cultural do Estado, nos §§ 6º, 7º e 8º do art. 66, acrescentados
pela Lei nº 14.179, de 2002, prevê a elaboração de calendário de
eventos culturais e turísticos, que integrará o Plano Estadual de
Cultura.

Entretanto, ainda não foi instituído um calendário oficial do Estado,
mencionado no art. 2º do projeto. Atualmente, cada Secretaria
estabelece as datas relacionadas a seu campo de atuação e, se for o
caso, às atividades específicas que desenvolverá. Além disso, esse
procedimento é realizado por meio de mero ato administrativo, que
nada mais faz do que implementar o comando da lei que instituiu a
data comemorativa.

Assim, como o comando para obrigar a inserção da data
comemorativa no calendário oficial do Estado é desnecessário,
apresentamos a Emenda nº 1 ao final deste parecer, para suprimir o
artigo que o contém.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.853/2008 com
a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Suprima-se o art. 2º.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Antônio Júlio - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.577/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 239/2008, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a permutar com o Município de Fama o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/7/2008 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, combinado com o art. 188,
do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 2.577/2008 de conferir autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa efetuar a permuta de um
terreno de propriedade do Estado, com área de 750m², situado na
Rua São Miguel, s/nº, no Município de Fama e registrado sob o nº
9.069, a fls. 263 do Livro 3-J, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Paraguaçu, por outro, pertencente ao Município de Fama,
com área de 686m², situado na Av. Capitão Pedro Pinto Fernandes, nº
173, naquele Município, e registrado sob o nº 12.786, a fls. 62 do Livro
3-N, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paraguaçu.

Para a alienação de patrimônio do Estado, o art. 18 da Constituição
mineira exige autorização legislativa e avaliação prévia. No âmbito
infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta
o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações
e contratos da administração pública, no inciso I do art. 17, impõe que
a transferência de domínio esteja subordinada à existência de



596

interesse público devidamente justificado.
A escolha dos imóveis está intrinsecamente ligada ao interesse

daquela comunidade, pois no imóvel do Estado, situado no local
denominado Pasto do Cemitério, encontra-se uma edificação, sob a
responsabilidade do Município, destinada a abrigar o velório
municipal. Por seu turno, no imóvel pertencente à administração local
funciona o quartel e a moradia funcional da Polícia Militar do Estado
de Minas Gerais.

Com relação à avaliação prévia, esclareça-se que foi anexado ao
processo parecer técnico SCRLP/DCGIM/417/2008, realizado pela
Diretoria Central de Gestão de Imóveis, da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, que aponta o valor de R$22.500,00 para o
imóvel do Estado e R$72.117,07 para o imóvel do Município.

Embora não exista equivalência entre os valores apontados, o
projeto preceitua, no seu art. 2º, que não haverá torna entre as partes,
pois, uma vez que os imóveis já se encontram em utilização, o
interesse público envolvido no negócio jurídico em tela justifica a
efetivação da permuta.

Assim sendo, não há óbice à tramitação do projeto de lei em análise
nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.577/2008 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.758/2008

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

A proposição em análise, de autoria 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”.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou, vem agora o
projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos
termos do inciso IV do art. 102 do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela pretende obrigar as empresas operadoras de

internet que atuam no Estado a incluir, de forma destacada, na
correspondência enviada aos consumidores e nas respectivas páginas
na internet, sua razão social, seu endereço, telefone e número de
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.

O art. 2º da proposta em análise prevê a aplicação de penalidades
para os fornecedores que descumprirem a regra, as quais podem
variar de simples multas até a cessação das atividades, levando-se
em conta a lesividade da conduta perpetrada pelo infrator.

A matéria foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, na
forma do Substitutivo nº 1, que formula correções de ordem técnica na
proposta original e estende o comando da norma a todo fornecedor de
produto ou serviço que atua no Estado.

Conforme foi enfatizado pelo relator do projeto, a medida proposta,
além de exteriorizar o princípio da transparência, norteador de toda
atividade de consumo, proporciona facilidade para o consumidor
quando ele precisa obter dados das empresas para a tomada de
medidas administrativas ou judiciais, com o propósito de fazer valer
seus direitos.

Esta Casa Legislativa tem editado inúmeras normas que procuram
harmonizar as relações de consumo e, neste caso, pretende colocar
fim à atuação de supostas empresas que utilizam a rede mundial de
computadores para lesar pessoas menos avisadas.

Entendemos que a proposta vai ao encontro dos interesses de toda
a sociedade, corrigindo distorções que, muitas vezes, ficam à margem
da atuação dos Procons, das entidades civis de defesa do consumidor
e da Promotoria de Justiça, que tem, entre suas prerrogativas, a
possibilidade de patrocinar ações que tenham como objetivo a
proteção do elo mais fraco da cadeia de consumo.

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

2.758/2008 na forma do Substitutivo nº 1, proposto pela Comissão de
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Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2008.
Célio Moreira, Presidente e relator - Fábio Avelar - Antônio Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.832/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado e encaminhado por meio da

Mensagem nº 294/2008, o projeto em epígrafe 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.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 30/10/2008, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.
188, combinado com o art. 102 do Regimento Interno.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para receber
parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na
forma do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a contratar

operação de crédito, no limite de até US$40.000.000,00, com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID -, por intermédio da linha de
crédito Profisco, destinada à execução do Projeto de Fortalecimento
Institucional para Modernização da Gestão Fiscal do Estado - Profort -
Sef.

Mais especificamente, o objetivo prioritário da operação de crédito é
o implemento da gestão de receitas e a viabilização de ações de
melhoria nas áreas de controle e acompanhamento financeiro, que
abrangem gestão estratégica integrada, administração tributária e
contencioso fiscal, administração financeira, patrimônio e controle
interno da gestão fiscal e, por último, gestão de recursos estratégicos.

A proposição prevê, ainda, que os recursos decorrentes da
operação de crédito serão depositados em instituições financeiras
credenciadas a operar com o Estado e autoriza o Poder Executivo a
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oferecer, como contragarantia à garantia oferecida pela União, as
cotas e as receitas tributárias, nos termos dos arts. 155, 157 e 159, de
conformidade com o art. 167, § 4º, todos da Constituição da
República. Por fim, dispõe que o Orçamento do Estado consignará,
anualmente, os recursos necessários ao atendimento das despesas
relativas à amortização do principal, dos juros e dos demais encargos
pertinentes.

A esta Comissão - é válido esclarecer - compete analisar os
aspectos jurídico-constitucionais da matéria, ficando a cargo da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária a verificação da
compatibilização da operação de crédito com os aspectos financeiros
e orçamentários exigidos pela legislação vigente.

É necessário que haja autorização legislativa para a contratação de
operação de crédito pelo Estado, na forma definida no art. 29, III, da
Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade
Fiscal –, por força do que dispõe o seu art. 32, § 1º, I, da citada lei,
bem como os arts. 61, IV, e 90, XVIII, da Constituição mineira. De
acordo com o art. 61, IV, da Constituição Estadual, compete à
Assembléia Legislativa dispor sobre dívida pública, abertura e
operação de crédito.

A concretização da operação de crédito também depende do
cumprimento do que dispõe o art. 167, III, da Carta da República, o
qual proíbe a realização de operações de crédito que excedam o
montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas
mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa,
aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.

As normas gerais para a realização da operação de crédito, por sua
vez, estão previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente
no art. 32. O requisito central previsto neste artigo é que o pleito
formalizado pelo Estado esteja fundamentado em parecer de seus
órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação entre custo e
benefício e o interesse econômico e social da operação.

Ademais, a operação também deverá obedecer às regras
estabelecidas nas Resoluções nº 40, de 20/12/2001, alterada pela
Resolução nº 5, de 3/4/2002, e nº 43, de 21/12/2001, alterada pelas
Resoluções nº 3, de 2/4/2002, nº 21, de 4/7/2006, nº 32, de 13/7/2006,
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nº 40, de 18/12/2006, e nº 49, de 24/12/007, todas do Senado Federal.
O cumprimento dos limites e das condições relativas à realização de

operações de crédito de cada ente da Federação, incluídas as
empresas por ele controladas, será verificado pelo Ministério da
Fazenda nos termos do art. 29 da citada Resolução nº 43, de 2001,
por ocasião do envio do pleito ao Senado Federal. O parecer que
fundamenta o pleito deverá considerar a existência de prévia e
expressa autorização para a contratação em lei específica, na Lei
Orçamentária Anual ou em créditos adicionais; a inclusão, no
Orçamento ou em créditos adicionais, dos recursos provenientes da
operação; a observância dos limites e das condições fixadas pelo
Senado Federal - no caso, nas já mencionadas resoluções - e a
autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de
operação de crédito externo.

É necessário registrar que a autorização legislativa é tão-somente
condição prévia para a efetivação do empréstimo, que deverá
observar, ainda, as condições e os limites fixados pelo Senado e,
como se trata de operação de crédito externo, com recursos do Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID -, contar com autorização
específica também do Senado Federal, nos termos do art. 28, I, da
Resolução nº 43.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.832/2008.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Antônio

Júlio - Neider Moreira - Sargento Rodrigues.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 13/11/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Adalclever Lopes, notificando o falecimento do Sr.

Oredes da Luz Damião, ocorrido no dia 12/11/2008, em Juatuba. (-
Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
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A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a
"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:

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
(Requerimento nº 2.939/2008, do Deputado Braulio Braz);

de congratulações com a comunidade de Extrema pela implantação
do Programa Conservador das Águas nesse Município (Requerimento
nº 2.944/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à Associação dos Professores Públicos do Estado de
Minas Gerais - APPMG - pelo transcurso do Dia do Professor
(Requerimento nº 2.946/2008, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional de Minas Gerais pelo transcurso do Dia do Fisioterapeuta
e do Terapeuta Ocupacional (Requerimento nº 2.947/2008, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Associação Jacutinguense de Proteção à
Criança - AJPC - por seu 60º aniversário (Requerimento nº
2.949/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a jovem Júlia Soares Parreiras pelo
recebimento do Prêmio Jovem Cientista em 2008 (Requerimento nº
2.957/2008, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a jovem Verônica Pinheiro Santos pelo
recebimento do Prêmio Jovem Cientista em 2008 (Requerimento nº
2.958/2008, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Cel. BM Jediael Alves Costa por sua atuação no
Comando do Corpo de Bombeiros de Montes Claros e por sua
participação nos trabalhos relativos à construção da sede dessa
corporação (Requerimento nº 3.008/2008, da Comissão de Segurança
Pública);

de aplauso aos Srs. Wagner Lúcio Teixeira Leão, Promotor da 2ª
Auditoria Militar de 1ª Instância, e Paulo Eduardo Andrade Reis, Juiz
de Direito Substituto do mesmo órgão, pela decisão de relaxar a
prisão do Soldado BM Olésio Gonzaga da Silva (Requerimento nº
3.010/2008, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 74ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/11/2008
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do
Deputado Antônio Júlio; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª
Fase: Palavras do Sr. Presidente - Suspensão e reabertura da reunião
- Discussão e Votação de Proposições: Votação, em turno único, do
Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar nº 112; requerimentos
do Deputado Gilberto Abramo (2); deferimento; questões de ordem;
requerimentos do Deputado Gilberto Abramo (2); deferimento;
questões de ordem; requerimento do Deputado Rômulo Veneroso;
deferimento; requerimento do Deputado Gilberto Abramo; aprovação;
questões de ordem; leitura do art. 4º e votação secreta do veto ao art.
4º; discursos dos Deputados Domingos Sávio, Adalclever Lopes e
Irani Barbosa; rejeição; votação secreta do veto ao art. 65; discurso do
Deputado Irani Barbosa; rejeição; votação secreta dos vetos aos §§ 3º
e 4º do art. 1º; ao § 2º do art. 59 da Lei Complementar nº 59, de 2001,
acrescentado pelo art. 13 da Proposição de Lei Complementar nº 112,
aos arts. 31 e 50, ao inciso XVII do art. 53, ao inciso IV do art. 59 e ao
art. 68; manutenção; votação secreta dos vetos ao § 2º do art. 1º, ao
art. 27, ao parágrafo único do art. 51 e aos arts. 58, 63 e 67; rejeição -
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº
18.632; rejeição - Votação, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei nº 18.682; rejeição; declarações de voto -
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 - Almir Paraca - Ana Maria Resende
- André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo -
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Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano
- Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -
Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo
Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -
Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado 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 Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, na verdade não é uma
discussão. Só queria confirmar um número. No requerimento que foi
apresentado pelo Deputado Adalclever Lopes, na retirada de seus
projetos, quero apenas confirmar se é nº 1.903 ou nº 1.093.

O Sr. Presidente - O número é 1.093. Não havendo retificação a ser
feita, dou a ata por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.
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Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta

reunião o Projeto de Lei nº 1.093/2007, em razão de sua retirada de
tramitação na ordinária realizada hoje, à tarde.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 25

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 (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Estão reabertos

os nossos trabalhos.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei Complementar nº 112, que altera a Lei
Complementar nº 59, de 18/1/2001, que contém a organização e a
divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais. A Comissão Especial
opina pela manutenção dos vetos aos §§ 3º e 4º do art. 1º, ao § 2º do
art. 59 da Lei Complementar nº 59, de 2001, acrescentado pelo art. 13
da Proposição de Lei Complementar nº 112, aos arts. 31 e 50, ao
inciso XVII do art. 53, ao inciso IV do art. 59 e ao art. 68; e pela
rejeição dos vetos ao § 2º do art. 1º, ao art. 4º, ao art. 27, ao parágrafo
único do art. 51 e aos arts. 58, 63, 65 e 67. A Presidência vai
submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade
com o art. 261, inciso X, combinado com 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.

Vêm à Mesa requerimentos do Deputado Gilberto Abramo (2),
solicitando a votação destacada dos vetos aos arts. 4º e 65 da
Proposição de Lei Complementar nº 112. A Presidência defere os
requerimentos, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do
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Regimento Interno.
Questões de Ordem

O Deputado Gilberto Abramo - Quais os destaques?
O Sr. Presidente - Destaque dos vetos aos arts. 4º e 65 da

Proposição de Lei Complementar nº 112.
O Deputado Irani Barbosa - De quem são os destaques, Sr.

Presidente?
O Sr. Presidente - Do Deputado Gilberto Abramo.
Vêm à Mesa requerimentos do Deputado Gilberto Abramo (2),

solicitando a retirada dos requerimentos de sua autoria solicitando
votação destacada dos vetos aos arts. 4º e 65 da Proposição de Lei
Complementar nº 112. A Presidência defere os requerimentos, de
conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno.

Questões de Ordem
O Deputado Inácio Franco - Solicito destaque aos arts. 4º e 65, pela

Bancada do PV, PPS, PSB e PSC.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita que o BPS formalize o

pedido.
O Deputado Irani Barbosa - Somente para fazer um esclarecimento

aos Srs. Deputados, Sr. Presidente. Gostaria que o Secretário fizesse
a leitura dos arts. 4º e 65 do veto, a fim de que os Deputados
pudessem compreender que o meu parecer pela rejeição do veto é
exatamente para propiciar ao Estado de Minas Gerais a criação de
novos cartórios em cidades com mais de 150 mil habitantes e para
que a população possa não só ter mais acesso aos serviços como
também opções. Futuramente, acredito que os cartórios terão de ser
desregulamentados para todos eles poderem prestar o mesmo
serviço, a fim de que a população possa também se beneficiar da
concorrência. O que não podemos é aceitar que, em Minas Gerais,
mais de 50 cartórios faturem acima de R$500.000,00 por mês,
enquanto há um teto salarial. Não podemos aceitar que o Estado
patrocine o enriquecimento com a obrigatoriedade de o cidadão dirigir-
se a esses cartórios. O que foi proposto no projeto de lei, que não é
de minha autoria - de minha autoria, é somente o parecer do veto -, é
que haja mais cartórios em Minas Gerais e se acabe com essa
caixinha, que patrocina até parlamentares, para criar e manter esse
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feudo, que há mais de 40 anos é da mesma forma. Sr. Presidente,
estamos tentando evitar que Minas Gerais... Estou concluindo, Sr.
Presidente. Repito apenas a segunda parte para aqueles que não
prestaram a devida atenção. Quem, na questão dos cartórios, votar
pela manutenção dos vetos aos arts. 4º e 65 beneficiará aqueles que
faturam acima de R$500.000,00 por mês em Minas Gerais. Isso é um
absurdo. Gostaria de ver cada um aqui botar sua cara para sabermos
que bichos há nessa floresta negra que acompanha alguma parte do
Judiciário em Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rômulo
Veneroso, solicitando a votação destacada dos vetos aos arts. 4º e 65
da Proposição de Lei Complementar nº 112. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do
Regimento Interno.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto Abramo, solicitando
a inversão da preferência na votação do veto à Proposição de Lei
Complementar nº 112, de modo que os vetos aos arts. 4º e 65 sejam
apreciados em primeiro lugar. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, vamos votar o veto ou o

parecer? Gostaria que V. Exa. nos explicasse, porque sempre há
confusão no momento de votação.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece que votaremos o veto.
O Deputado Lafayette de Andrada - Como se trata de destaque,

solicito que seja lido o veto ao art. 4º.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à

leitura do art. 4º da proposição.
O Sr. Secretário (Deputado Délio Malheiros) - (- Lê o art. 4º da

Proposição de Lei Complementar nº 112, publicado na edição de
29/8/2008.).

O Sr. Presidente - Votação do veto ao art. 4º da Proposição de Lei
Complementar nº 112. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, disponho-me a
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encaminhar pela manutenção do veto e gostaria de, em breves
palavras, fazer alguns esclarecimentos, até porque a matéria é
polêmica e gera afirmações apaixonadas, que podem levar a se
confundirem não apenas nossos colegas, como também os mineiros
que acompanham esse assunto de seu interesse e que é tão
relevante para todos.

Essa matéria trata de criar, na legislação que chegou a esta Casa,
por meio de emenda - essa matéria foi emendada, não veio pelo
Tribunal de Justiça nem pelo governo do Estado -, em cada comarca,
dois cartórios de notas - comarca de 1ª e 2ª instâncias - e, a partir daí,
mais um para cada vara instalada até atingir 10 cartórios. Isso
significa, por exemplo, que, em Belo Horizonte, não se pode criar mais
nenhum. Aqui já há 10 cartórios de notas. Então, Belo Horizonte, de
certa forma, ficou preservada. Já no interior, vejam o que aconteceria:
numa cidade que possui dois cartórios, com 50 mil habitantes, se
possui oito ou 12 varas instaladas - Divinópolis possui 16 varas -, há a
criação de no mínimo mais oito cartórios de notas. O cartório de notas,
diferentemente de outros cartórios, como o de protesto e o de registro
de imóveis, não é milionário; é fundamental, essencial para a
organização do Judiciário, mas, se pegarmos uma comarca
relativamente pequena, onde há dois cartórios, e começarmos a criar
novos cartórios em função do número de varas, como estabeleceu a
emenda, teremos várias cidades mineiras com o mesmo número de
cartórios de notas de Belo Horizonte. Isso equivale a dizer que o
cartório de notas daquela comarca quebrará. Interessa a quem
quebrar um cartório de notas? Esse cartório tem responsabilidade
fundamental em todo o processo judicial, em toda a organização
judiciária. Então ele tem de estar organizado. Daí o Governador ter
vetado o projeto, e eu estar aqui fazendo a defesa de que manter o
veto, neste momento, é uma atitude de bom senso.

Além do mais, Presidente, aproveito o último minuto para dizer que o
Presidente Lula, há cerca de 30 dias, por decreto, nomeou uma
comissão especial para, por meio do Ministério da Justiça e outros
órgãos do governo federal, elaborar uma reformulação na legislação
sobre cartórios no Brasil, o que é necessário e providencial. Essa
comissão tem o prazo, pelo que me consta, de 90 dias. Portanto,
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dentro de 90 dias, virá uma reformulação federal para organizar todos
os cartórios, não só o de notas. Neste momento, legislar sobre essa
matéria só complica as coisas; portanto, entendo que manter o veto
do Governador Aécio Neves é uma atitude prudente e melhor para a
legislação mineira. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Adalclever Lopes.

O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente Deputado Alberto
Pinto Coelho, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, acordar quem está
dormindo é difícil, mas acordar quem finge estar dormindo é
impossível. Desculpem-me a sinceridade em dizer ao Deputado que
encaminhou a favor e aos outros que querem votar a favor que,
debaixo desse tutu, tem lingüiça. Isso aqui é para proteger os donos
milionários de cartórios. Essa é a grande verdade. Não há nada disso.
Há seis anos, discutimos cartórios nesta Casa, e sempre os
milionários e magnatas dos cartórios compram a maioria. Essa é uma
denúncia feita aqui, nestes microfones, e não se vota nada. Essa é a
grande verdade. Quem sentir dó dos velhinhos de verdade, e não dos
velhos que estão cheios da grana, que vote contra. Sr. Presidente,
acordar quem está dormindo é difícil; acordar quem finge estar
dormindo é impossível. Quem votar a favor disso é porque está na
caixinha dos cartórios. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Irani Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente, primeiramente temos de
dividir os acontecimentos do veto. O veto não foi do Governador do
Estado, mas do Presidente do Tribunal de Justiça. Foi o Tribunal de
Justiça que vetou esse projeto, e o Governador não o vetaria. Quem
vetou esse projeto se aposentou, e muito bem. E, se as atitudes de
quem vetou tivessem sido decentes, o novo Presidente do Tribunal de
Justiça não teria dado uma canetada, anulando a concorrência do
Palácio da Justiça. Sabemos muito bem que muitas decisões do
Desembargador Presidente Dr. Orlando Adão estão sendo revistas
pelo Tribunal de Justiça, porque nem todos pactuam com o errado e
com a corrupção. Há muita gente decente lá. Foi-me dada a
oportunidade de relatar essa matéria, e pude contar com o nobre e
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querido Deputado Lafayette de Andrada, que ouviu a todos os
segmentos do Judiciário. Eu lhe disse: Deputado, o pessoal quer
tomar algumas decisões, e o senhor conhece a legislação muito bem,
porque é de família de juristas e conhece as necessidades dos
servidores do Judiciário. O Deputado Lafayette de Andrada organizou,
trabalhou e ouviu a todos os segmentos do Judiciário, para que
pudéssemos produzir esse relatório. Fiz a relatoria. Foi aprovado pela
maioria dos Deputados, aliás, por unanimidade. Os Deputados
Antônio Júlio, Lafayette de Andrada e Sargento Rodrigues estavam
presentes e votaram a favor dos servidores. O que estamos buscando
é exatamente uma oportunidade. No momento em que exigirmos que
os Oficiais de Justiça tenham o curso de nível superior - e, na sua
maioria, fazem Direito, até por vocação, pelo local em que trabalham e
pela profissão -, amanhã poderão ter oportunidade de fazer um
concurso nesses cartórios, nessa caixinha de segredo e nessa roda
da fortuna que patrocina Deputados, que patrocina corrupção e muita
coisa mais neste Estado. Estamos pedindo que aqueles que são a
favor da divisão dos cartórios e de que se aumente o número dos
cartórios votem “não”; e aqueles que contribuem e participam da
caixinha que continuem com seu voto “sim”. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o veto ao art. 4º da Proposição de
Lei Complementar nº 112.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas :
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Alberto Pinto Coelho - Alencar da

Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani
Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Juninho Araújo -
Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite -
Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Rômulo Veneroso -
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Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses -
Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 13 Deputados. Votaram “não” 45
Deputados. Houve 3 votos em branco. Está, portanto, rejeitado o veto
ao art. 4º da Proposição de Lei Complementar nº 112. À promulgação.
Votação do veto ao art. 65 da Proposição de Lei Complementar nº
112. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Irani
Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente, primeiramente, quero
agradecer a vitória da dignidade nesta Casa, que, em relação ao art.
4º, já mostrou que a maioria é pela decência, a maioria é por Minas
Gerais, a maioria é pela honradez e pela honestidade. Aguardamos,
Sr. Presidente, a mesma sintonia, o mesmo entendimento, a mesma
coerência e a mesma honradez desta Casa, e o encaminhamento é
pelo voto “não” ao art. 65 também.

O Sr. Presidente - Em votação, o veto ao art. 65 da Proposição de
Lei Complementar nº 112.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas :
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Alberto Pinto Coelho - Alencar da

Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Inácio Franco - Irani
Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Juninho Araújo -
Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite -
Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Rômulo Veneroso -
Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses -
Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 9 Deputados. Votaram “não” 51
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Deputados. Houve 1 voto em branco. Está, portanto, rejeitado o veto
ao art. 65 da Proposição de Lei Complementar nº 112. À promulgação.
Em votação, os vetos aos §§ 3º e 4º do art. 1º, ao § 2º do art. 59 da
Lei Complementar nº 59, de 2001, acrescentado pelo art. 13 da
Proposição de Lei Complementar nº 112, aos arts. 31 e 50, ao inciso
XVII do art. 53, ao inciso IV do art. 59 e ao art. 68.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Alberto Pinto Coelho - Alencar da

Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro
Lessa - João Leite - José Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de
Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Rômulo Veneroso - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 53 Deputados. Votaram “não” 7
Deputados. Estão, portanto, mantidos os vetos aos §§ 3º e 4º do art.
1º, ao § 2º do art. 59 da Lei Complementar nº 59, de 2001,
acrescentado pelo art. 13 da Proposição de Lei Complementar nº 112,
aos arts. 31 e 50, ao inciso XVII do art. 53, ao inciso IV do art. 59 e ao
art. 68. Oficie-se ao Governador do Estado. Em votação, os vetos ao §
2º do art. 1º, ao art. 27, ao parágrafo único do art. 51 e aos arts. 58, 63
e 67 da Proposição de Lei Complementar nº 112.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Alberto Pinto Coelho - Alencar da

Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
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Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique -
Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luiz
Tadeu Leite - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho -
Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz
- Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago
Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Weliton Prado - Zé
Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 62 Deputados. Não houve voto
contrário. Estão, portanto, rejeitados os vetos ao § 2º do art. 1º, ao art.
27, ao parágrafo único do art. 51 e aos arts. 58, 63 e 67 da Proposição
de Lei Complementar nº 112. À promulgação. Está, portanto, mantido,
em turno único, o Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar nº
112, exceto os vetos ao art. 4º, ao art. 65, ao § 2° do art. 1°, ao art. 27,
ao parágrafo único do art. 51 e aos arts. 58, 63 e 67.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº
18.632, que altera o art. 3º da Lei Delegada nº 31, de 28/8/85, que
reorganiza o Conselho Estadual de Educação. A Comissão Especial
opina pela rejeição do veto. A Presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso
X, combinado com 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.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Alberto Pinto Coelho - Alencar da

Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
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Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Juninho Araújo -
Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite -
Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz
- Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei
Miranda - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votou “sim” 1 Deputado. Votaram “não” 58
Deputados. Houve 1 voto em branco. Está, portanto, rejeitado, em
turno único, o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 18.632. À
promulgação.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº
18.682, que dispõe sobre o controle do desmonte de veículos no
Estado e dá outras providências. A Comissão Especial opina pela
rejeição do veto. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso
X, combinado com 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.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Alberto Pinto Coelho - Alencar da

Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo -
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Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani
Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Juninho Araújo -
Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite -
Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Rômulo Veneroso -
Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses -
Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votou “sim” 1 Deputado. Votaram “não” 60
Deputados. Está, portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total à
Proposição de Lei nº 18.682. À promulgação.

Declarações de Voto
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, público que nos acompanha pela TV Assembléia,
hoje assistimos, nas galerias deste Plenário, à manifestação da
cidadania. Assistimos aqui à manifestação de servidores públicos que,
há muito tempo, vêm lutando por seus direitos. Certamente, a
Assembléia de Minas deu uma resposta aos grandes anseios dos
servidores, dando fim à angústia que estava atravessada na garganta
dos servidores do Poder Judiciário. Os Oficiais de Justiça, os Técnicos
e os Auxiliares em geral obtiveram aqui uma grande vitória com a
votação desse veto e dos quatro artigos que lhes interessavam. Fico
feliz porque os votos de 62 Deputados, incluindo-se o de V. Exa.,
foram computados de modo a derrubar o veto, conforme solicitado
pelo Tribunal de Justiça ao Governador do Estado. Parabéns às
Deputadas e aos Deputados desta Casa, que, em um momento ímpar
nesta Casa, sensibilizaram-se diante das manifestações espontâneas
dos servidores do Judiciário. Isso certamente encheu nossos corações
de alegria e trouxe-nos satisfação em exercer o mandato em nome do
povo, para o povo e em defesa do povo. Fico feliz, Sr. Presidente, ao
saber que pude contar com o apoio de 61 parlamentares desta Casa.
Fui autor das quatro emendas que provocaram os vetos, que agora
foram derrubados. Parabéns ao Parlamento! Parabéns a todos os
Deputados e a todas as Deputadas! Parabéns aos servidores, pois,
nesta noite, esse fato entrará para a história do Poder Judiciário.
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O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, serei breve. Creio
que, nesta noite, esteve nas galerias uma pequena parte dos
servidores da Justiça. Durante várias semanas, eles marcaram
presença nesta Casa, onde representaram um grande contingente de
servidores da Justiça. Creio que, nesta noite, esses servidores vão
dormir mais tranqüilos. Fico feliz em fazer parte desta legislatura e de
ver, na noite desta memorável terça-feira, que esta Casa cumpriu o
seu papel constitucional e produziu justiça em favor daqueles que aqui
buscavam que se fizesse justiça. Sr. Presidente, assim como eles,
creio que também dormirei mais tranqüilo, por ter ajudado a fazer
justiça nesta Casa. Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, serei breve. Em primeiro
lugar, gostaria de parabenizar o conjunto dos servidores, os
sindicatos, na pessoa da Sandra e do Rui, e, principalmente, a
mobilização dos servidores, que há muitos meses fazem um trabalho
de conscientização em relação aos problemas que são vivenciados
pela categoria. E, graças a essa mobilização e à sensibilidade dos
Deputados, foi possível derrubar vários artigos do veto do
Governador. É muito difícil derrubar veto nesta Casa. A mobilização
de vocês foi fundamental para isso e para fazer justiça a uma das
categorias mais importantes do nosso Estado. Sem os servidores da
Justiça, sem os Oficiais, não há possibilidade de se fazer justiça. Os
servidores cumprem um papel fundamental, principalmente para
aqueles que mais precisam do Poder Judiciário, que são as pessoas
mais humildes. Os servidores do Judiciário têm de ser valorizados. O
art. 62 foi derrubado por unanimidade, por 62 Deputados desta Casa,
o que garante a equivalência dos Oficiais do Judiciário. Foi uma
verdadeira batalha dos servidores junto aos Deputados, e vocês
saíram vitoriosos. Agora é muito importante destravar a pauta e votar
o projeto de reajuste dos vencimentos dos servidores do Poder
Judiciário. Essa é a próxima luta. Tenho certeza de que, da mesma
maneira que vocês saíram vitoriosos em relação à derrubada desse
veto, sairão vitoriosos no processo de negociação, de discussão e de
votação do projeto para garantir o reajuste dos servidores do
Judiciário. Sr. Presidente, parabenizo os Deputados desta Casa, de
modo especial os servidores e os sindicatos aqui representados.



616

Parabéns. Continuem a luta. Muito obrigado.
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, para

declaração de voto, o Deputado Carlin Moura.
O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, esta Casa assistiu, nesta

noite, a uma votação histórica, fruto do poder de mobilização do
servidor público e dos seus sindicatos. Os Oficiais de Justiça estão de
parabéns, porque, durante o último mês, estiveram aqui, dia e noite,
discutindo com os parlamentares a garantia da derrubada do veto,
restabelecendo o que era de justiça, para garantir que a carreira do
Oficial de Justiça exija o curso superior de Direito e para restabelecer
também o direito de participar do concurso na magistratura e a
isonomia. Os servidores públicos, os Oficiais de Justiça e seus
sindicatos deram um grande exemplo para o servidor público de Minas
Gerais com essa organização, com essa mobilização. Vimos que, com
a unidade dos servidores públicos, é possível avançar mais. A Casa e
os parlamentares fizeram o seu papel, mas a luta não pára aqui. É
fundamental darmos continuação a esse trabalho para conquistarmos
o reajuste. Quando o servidor público é bem remunerado, garante-se,
sem dúvida nenhuma, uma melhor condição de trabalho e de
prestação jurisdicional. Queremos também, Sr. Presidente, aproveitar
a presença dos Oficiais de Justiça e do seu sindicato para dizer que
também precisamos garantir, no interior deste Estado, a
implementação das comarcas e as melhores condições físicas dos
prédios dos fóruns no interior de Minas Gerais. O Presidente do
Tribunal de Justiça suspendeu a construção da obra faraônica do
novo prédio do Tribunal de Justiça. Esse foi um passo importante e,
agora, precisa reverter na implementação das comarcas do interior e
na melhoria das condições de trabalho. Comarcas como Betim e
Contagem, por exemplo, precisam, sem dúvida nenhuma, de ter
novos fóruns, de ter melhores condições de trabalho para os Oficiais
de Justiça, para os Juízes, para os advogados e para receber o
jurisdicionado e a população. Essa luta para a implementação das
comarcas e para a construção de fóruns das comarcas que hoje
funcionam em situação precária é de fundamental importância.
Parabenizo os servidores públicos por essa importante mobilização.
Faço também um registro importante: hoje foi derrubado também o
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veto, e se restabeleceu a necessidade de se fazer sabatina pública
com os Conselheiros Estaduais de Educação. Todos os indicados
para o Conselho Estadual de Educação em primeiro mandato ou em
recondução têm que passar pela sabatina da Assembléia Legislativa.
Essa história de o Conselheiro de Educação ser indicado e entrar para
o Conselho sem sabatina dá impressão de que entrou pelas portas
dos fundos. Pelo princípio da publicidade e pelo princípio republicano,
esta Casa Legislativa tem que continuar exercendo o controle público
das indicações e, assim, sabatinar todos os indicados pelo Executivo.
Ao derrubar o veto e restabelecer a sabatina pública dos indicados
para o Conselho Estadual de Educação, esta Assembléia Legislativa
também cumpriu um papel importante e manteve um direito
fundamental. Lutamos por isso e conquistamos. Estamos de
parabéns. Parabenizo o trabalho feito pelos Oficiais de Justiça.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, entendo que a
mobilização dos funcionários valeu em todo esse trabalho. Vejo que
nada melhor que discutir, que negociar, que mostrar, que ceder de um
lado e conquistar de outro. Isso foi o que vimos durante esses meses.
Há muito tempo não víamos esta Casa e as galerias aplaudindo
Deputados. Nos 16 anos em que estamos nesta Casa, nos nossos 4
mandatos, posso afirmar que, há muito tempo, não víamos a galeria
satisfeita e aplaudindo Deputados. Em grandes votações nesta Casa,
em que houve embates com o funcionalismo público, já recebemos
moedinhas e vaias. Hoje, pelo menos, mostramos que a
independência do Poder Legislativo existiu. Mas existiu porque houve
mobilização dos funcionários públicos. O governo cedeu em parte; os
funcionários também cederam, e houve essa negociação e essa
química que conseguimos hoje. Não adianta falar que conseguiremos
aprovar um aumento faraônico, que faremos isso, que construiremos
um prédio para aplicar nisso ou naquilo. Temos que ser realistas. A
partir de agora, os funcionários entenderam que essa é a realidade.
Temos, sim, que continuar discutindo os projetos que estão nesta
Casa. O sindicato tem que discutir com seriedade. Não é deixar que
um Deputado jogue com a platéia dizendo que faremos isso ou aquilo.
Penso que cabe aos sindicatos, ao funcionalismo público discutir e
tentar a negociação com o governo do Estado da melhor forma
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possível. Não é porque saímos daqui hoje com uma vitória, que
teremos outra num projeto que brevemente será votado nesta Casa.
Não é por aí. Tivemos essa vitória hoje e vamos tentar conseguir outra
posteriormente, com muita negociação, com muita conversa, cedendo.
Não deixemos ninguém tentar jogar para a platéia; continuemos,
senhores funcionários e senhoras, nessa mobilização ordeira, que
mostrou, acima de tudo, que em Minas Gerais há condição de
conversar e de sermos exemplo para todo o Brasil. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, na mesma linha quero
declarar a alegria de vermos essa vitória de todos os servidores e de
um ambiente democrático. A derrubada do veto se deu num processo
de debate, de construção de entendimentos. Tive a oportunidade de
testemunhar isso desde o início. Nesta minha fala, quero
cumprimentar não apenas os servidores, mas também as suas
instituições. Recebi aqui em Belo Horizonte, no meu gabinete, e em
Divinópolis, a representação dos servidores por meio das entidades
de classe Amojus, Sindojus e Serjusmig, que representam os
servidores do Judiciário, sempre trazendo um debate sério,
respeitoso, entendendo que ambiente democrático é isso. Aí a vitória
veio de forma unânime, a Oposição e a base de governo dialogaram,
e se construiu o entendimento. Isso fortalece a categoria, e por uma
causa justa. É bom lembrar também que essas emendas, que eram
objeto de veto - o veto - foi derrubado por todos nós hoje -, foram
construídas a partir de sugestões das senhoras e dos senhores
servidores. Foram os servidores que trouxeram sugestões a esta
Casa. Participando da Comissão de Administração Pública no 1º e 2º
turnos, tive a oportunidade de debater com vocês a importância de os
Oficiais de Justiça terem nível superior, já que o papel que
desempenham no processo judiciário é extremamente importante, e
esse é um passo decisivo para que haja uma remuneração mais justa.
Portanto, é uma conquista histórica, mas também contribui para
consolidar a democracia nesta Casa. Os debates são calorosos; em
alguns momentos, alguns até se excedem, mas a verdade é que aqui
é a casa do povo e, com certeza, a casa dos servidores públicos.
Então, que tenham essa liberdade de vir, de se manifestar e de
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conquistar avanços importantes como esse que conquistaram hoje.
Tivemos muita alegria de votar, e vocês foram compreensivos. Houve
momentos em que, talvez, não conseguíssemos nem o quórum de
votos “não”; poderia haver o quórum de presença, mas derrotaríamos
a intenção de vocês. No entanto, com paciência, com diálogo,
construiu-se esse quórum fantástico de 62 Deputados presentes e de
62 Deputados votando com os servidores públicos. A minha alegria
também, Presidente, é que, nesta noite, ao se definir a questão do
veto, vemos que o projeto de reestruturação do Judiciário parte
efetivamente para a sua colocação em prática. Fizemos a emenda
criando entrância especial em Divinópolis e São João del-Rei,
obviamente com os demais colegas Deputados, já que ninguém faz
nada aqui sozinho; no máximo, uma bravata. Esta é a casa da
democracia, então é preciso construir maioria pelo diálogo, pelo
entendimento. Mas, com os demais colegas, conseguimos avanços
importantes: entrâncias especiais em cidades como Divinópolis, São
João del-Rei, Varginha e outras, o que melhora a estrutura do
Judiciário em todo o interior de Minas. E queremos isso: um Judiciário
forte para que a democracia realmente funcione e haja justiça, como
foi feita aqui hoje. Parabéns aos servidores e - óbvio - parabéns à
democracia, porque justiça foi feita.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
queremos falar neste momento em nome da Bancada do Partido dos
Trabalhadores, bem como dizer da nossa alegria com este momento,
com a vitória dos servidores e parabenizar os que ainda se encontram
aqui no Plenário, pela persistência, pela mobilização e pela paciência.
Vocês ficaram aqui mais de um mês acompanhando o trabalho da
Assembléia. Houve uma obstrução longa, mas o resultado final está à
altura do esforço e da capacidade de organização e de mobilização
dos servidores de Minas Gerais. Gostaria, também, Sr. Presidente, de
dizer da nossa satisfação com este momento e desejar que a
Assembléia de Minas possa recuperar o seu papel institucional de ser,
efetivamente, o espaço de discussão das grandes questões que
interessam ao povo do nosso Estado, de ser absolutamente
permeável, aberta para acolher os interesses de todos os mineiros,
dos servidores de maneira especial. Que possamos trazer as grandes
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questões que interessam a nossa sociedade para cá, que os
Deputados possam posicionar-se como hoje, com muita liberdade,
com autonomia, respondendo aos reclamos da nossa sociedade.
Saudamos também a abertura da pauta para que possamos, neste
final de ano, apreciar os inúmeros projetos que estão prontos para
serem votados. Desejamos, acima de tudo, que o Poder Judiciário de
Minas Gerais possa continuar avançando e melhorando. Saúdo
também a iniciativa do Presidente Lula de solicitar proposta para rever
o conjunto da atuação do Poder Judiciário em nosso país. Temos
ainda muitas questões para serem resolvidas e superadas. Há muitas
injustiças e uma proteção muito grande por parte de muitos cartórios
em Minas Gerais e no Brasil. Esperamos participar desse processo
para melhorar a vida do povo de Minas e do Brasil. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta também a sua satisfação
pessoal e da Mesa Diretora desta Casa aos servidores públicos que
participaram, democraticamente, dessa verdadeira marcha cívica ao
longo desse período todo, que entenderam, pacientemente, os
momentos de obstrução legítimos dos partidos nesta Casa. Quero
dizer ao Deputado Almir Paraca que a Casa não tem de recuperar o
espaço para os servidores. Durante os 10 anos que estou aqui, o
servidor e o povo têm todo acesso e espaço para discutir os seus
interesses aqui na Casa. A Mesa também disponibiliza aos Deputados
e às Comissões estrutura para irem às cidades e às localidades onde
são necessárias as reuniões e os debates. Parabenizo vocês por essa
grande conquista. Fico feliz de ver vencer, mais uma vez, a justiça no
Estado de Minas Gerais. Parabéns pela mobilização e pelo trabalho
de vocês.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de
amanhã, dia 12, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com
a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
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ATA DA 75ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/11/2008

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - Registro de

presença - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr.
Presidente - Requerimento do Deputado Gilberto Abramo; aprovação -
Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues; aprovação -
Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento de votação,
em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.523/2007; renovação da votação;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 2.050/2008; aprovação na forma do vencido em 1º
turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.219/2008;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 2.220/2008; aprovação na forma do vencido em 1º
turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.301/2008;
aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.455/2008;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 50/2007; aprovação - Votação, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 327/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -
Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.456/2008; aprovação -
Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.575/2008; aprovação -
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.641/2008;
encerramento da discussão; aprovação - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 2.164/2008; questão de ordem; discurso do
Deputado Antônio Júlio; questão de ordem - Encerramento.

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

- Tiago Ulisses - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento
- Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -
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Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - Juninho
Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei
Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h13min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado Neider Moreira, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Com alegria, registramos a presença de 60

alunos do curso de Administração da Faculdade Pitágoras, de Betim.
Tenham todos uma boa estada em nossa Assembléia.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que fez retirar

da pauta da presente reunião os Vetos à Proposição de Lei
Complementar n° 112 e às Proposições de Lei nºs 18. 632 e 18.682,
apreciadas na reunião extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto

Abramo solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
Projeto de Lei Complementar nº 28/2007 seja apreciado em último
lugar. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que
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o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Sargento Rodrigues
solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto
de Lei n° 2.164/2008 seja apreciado em segundo luga r entre as
matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Prosseguimento da votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
1.523/2007, do Deputado Domingos Sávio, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Capitólio o imóvel que especifica. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1º turno. A Presidência vai renovar a votação
do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Fica, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.523/2007
na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.050/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Pedralva o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.(-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de
Lei nº 2.050/2008 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.219/2008, do Deputado
Doutor Rinaldo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Divinópolis o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º
turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.219/2008 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.220/2008, do Deputado
Doutor Rinaldo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Divinópolis o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização
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Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º
turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.220/2008 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.301/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Piranga o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação,
o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.455/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Teófilo Otôni imóveis que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de
Lei nº 2.455/2008 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 50/2007, do Deputado
Alencar da Silveira Jr, que altera a Lei nº 12.666, de 4/11/97, que
dispõe sobre a Política Estadual de Amparo ao Idoso e dá outras
providências, especifica ações de amparo ao idoso na área da
educação. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão
do Trabalho.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 327/2007, do Deputado
Zé Maia, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São
Domingos do Prata os imóveis que especifica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de
Lei nº 327/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.456/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Conceição do Pará o imóvel que especifica. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação,
o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.575/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reverter o imóvel que especifica ao Município de Uberlândia. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão
de Fiscalização Financeira.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.641/2008, do
Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar
ao Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais, em favor da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.164/2008, do
Governador do Estado, que altera a Lei nº 13.663, de 18/7/2000, que
dispõe sobre a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa
- MG. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. As Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
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Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto.
Questão de Ordem

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, levantamos alguns
questionamentos sobre o projeto em discussão, mas o Deputado
Mauri Torres, Líder do Governo, se comprometeu a apresentar
informações, no processo de discussão, à Comissão, uma vez que o
projeto recebe emendas e voltará à discussão no Plenário. Retiro
minha solicitação de discussão, esperando as informações do
Deputado Mauri Torres.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Antônio
Júlio.

O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
projeto ora em discussão deveria ser melhor analisado por esta Casa.
Chamo a atenção de todos os parlamentares para perderem 5
minutos e lê-lo. Devagar, estamos privatizando a Copasa. O governo
do Estado insiste em privatizá-la, em vendê-la, como está fazendo
com a Cemig, criando várias empresas. A Cemig passa a ser sócia
minoritária, e os sócios que assumem o controle da empresa passam
a ser seus donos. Votamos a Emenda à Constituição nº 5, que diz
que, para privatizar a Cemig, é necessário um referendo da população
mineira. Entretanto, os sábios, as cabeças pensantes do poder
econômico, da ditadura econômica que se implantou em Minas
Gerais, estão achando saídas para ficar com a Cemig e com a
Copasa sem ter que ouvir a sociedade. Da forma que estamos
votando, Sr. Presidente, teremos apenas as siglas Copasa e Cemig. O
patrimônio da Cemig e o da Copasa, a instituição Copasa como
operadora do serviço de saneamento e fornecimento de água estão
sendo dilapidados. Quando criaram a Copanor, fui o único a criticar,
porque não existe empresa que não tem como sobreviver, só dá
prejuízo. A Copanor é interessante? Talvez, se for dentro da filosofia
de atendimento à população mais carente, da filosofia de socialização
da Copasa. O projeto é até interessante. Porém, a forma como está
sendo colocada é apenas para oferecer oportunidade de negócios
para os sócios que hoje compraram as ações da Cemig. Essa é a
minha preocupação. Gostaria que os Srs. Deputados olhassem essa
lei. Infelizmente, em geral nos ocupamos apenas do que nos
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interessa. Também costumo agir assim. Esse projeto da Copasa está
sendo acompanhado e encaminhado há mais tempo. Estamos vendo
as coisas acontecerem e não tomamos atitude. Deixamos que tudo
aconteça. Cria-se uma Copasa aqui, uma Copasinha ali. Estamos
vendo que a Copasa passou a ter dificuldades para investir. Ela não
está cumprindo seu cronograma há muito tempo, embora divulgue o
oposto, pois diz estar fazendo licitações, atendendo não-sei-quê.
Nada disso está acontecendo, a não ser quando chega dinheiro de
fora. Sabemos que o mundo, o Brasil e o próprio Estado de Minas
Gerais vão passar por dificuldades dada a crise mundial. Essa crise é
instalada pelos grupos financeiros que continuam explorando todo o
mundo na ganância de ganhar e ganhar mais dinheiro. Os EUA
sempre fizeram isso. Esse país sempre manteve aquela autonomia
que acreditamos ser dos americanos - a autonomia financeira e
econômica -, da maior potência do mundo, às custas da pobreza do
resto do mundo. O déficit americano é de US$1.000.000.000.000,00, e
nós o financiamos. Quando ele emite a moeda e divide para todos
nós, compramos US$10,00, US$20,00, US$50,00. Existe aquela
história de que o brasileiro precisa ter pelo menos US$1,00 no bolso.
Esse US$1,00 que você tem no bolso se destina a financiar a
corrupção americana, está financiando o déficit americano para matar
no Iraque, no Afeganistão, no Vietnã e também matar de pobreza o
povo brasileiro. Eles não deixam que o Brasil cresça, porque
financiamos o déficit americano.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Presidente, peço o encerramento, de

plano, da reunião, porque essa discussão precisa ser feita com
quórum. Não temos quórum. Na parte da tarde, continuaremos a
discussão desse importante projeto. Sei que já existem emendas, que
ele voltará para a Comissão. Chamo a atenção dos Deputados para
que possamos perder um pouco de tempo e fazer uma análise mais
profunda desse projeto.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo
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mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a
extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/10/2008
Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Vanderlei Miranda, Braulio Braz e
João Leite (substituindo este ao Deputado Zezé Perrella, por
indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei
Miranda, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento 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 da pauta e comunica
o recebimento de ofício do Sr. Luis Carlos Filho, Presidente da
Associação Brasileira do Alumínio, publicado no “Diário do Legislativo”
do dia 27/9/2008. O Presidente acusa o recebimento da seguinte
proposição, para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de
Lei nº 2.709/2008, em turno único (Deputado Vanderlei Miranda).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.627 e 2.709/2008
(relator: Deputado Vanderlei Miranda), que receberam parecer por sua
aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimentos nº
2.909/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado
Vanderlei Miranda em que solicita reunião de audiência pública para
debater o Projeto de Lei nº 2.789/2008. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,



629

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Vanderlei Miranda, Presidente - Cecília Ferramenta - Ademir Lucas -

Eros Biondini.
ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/10/2008
Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Antônio Júlio e Célio Moreira, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Domingos Sávio e Inácio Franco. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antônio Júlio,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir o excesso de
líquido encontrado nos frangos congelados e produtos similares. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Antônio Arantes Pereira, Fiscal do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento; José Luiz Foureaux e Ângela Maria da Cruz Araújo
Cadete, respectivamente, Diretor de Metrologia Legal e Gerente de
Produtos Pré-Medidos do Instituto de Pesos e Medidas de Minas
Gerais - Ipem-MG, representando o Sr. Tadeu José Mendonça,
Diretor-Geral do Ipem-MG; Antônio de Souza Filho, Médico
Veterinário, Fiscal Agropecuário da Coordenadoria de Inspeção de
Produto de Origem Animal; Gilberto Dias de Souza, Assessor Jurídico
do Procon Assembléia; Tarcísio Franco do Amaral, Presidente da
Associação dos Avicultores de Minas Gerais - Avimig; Antônio Carlos
Vasconcelos da Costa e Marília Marta Ferreira, respectivamente,
Diretor Financeiro e Superintendente da Avimig; Carlos Rivelli, Diretor
da Avimig; Airton Gomes Salim e Érica Fonseca, respectivamente,
Presidente e Superintendente do Sindicato do Comércio Varejista de
Gêneros Alimentícios de Belo Horizonte - Sincovaga; Wagner Luiz
Moreira dos Santos, Professor da Escola de Veterinária da UFMG e
médico veterinário do Departamento de Tecnologia e Inspeção de
Produto de Origem Animal; Eustáquio Norberto de Almeida, advogado
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da Fecomércio; Maria do Céu Paixão Kupidlowski, Coordenadora
Executiva Institucional do Movimento das Donas de Casa e
Consumidores de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento
à mesa. Na condição de autor do requerimento que deu origem ao
debate, o Deputado Délio Malheiros tece as considerações iniciais.
Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos
ordinários da reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 2.715/2008, na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado
Antônio Júlio). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Délio Malheiros (4) em que solicita
sejam realizadas audiências públicas para debater o projeto de lei
federal que dispõe sobre a cobrança diferenciada nas vendas com
cartão de crédito em relação ao preço a vista; discutir a resolução da
Agência Nacional de Saúde - ANS - que contempla a portabilidade
dos planos de saúde; debater a criação do Cadastro de Informações
dos Estudantes Brasileiros - Cineb - e debater o monopólio de
fabricantes de matéria-prima necessária para a fabricação de adubos
e fertilizantes no País, especialmente o NPK; Carlin Moura em que
solicita seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática para debater, em audiência pública,
a criação do Cineb, com o objetivo de identificar nacionalmente os
devedores crônicos e o histórico da emissão de cheques sem fundos.
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 d0a ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2008.
Célio Moreira, Presidente - Antônio Júlio - Fábio Avelar - Domingos

Sávio - Antônio Carlos Arantes.
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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO

DE LEI Nº 18.682, EM 5/11/2008
Às 16h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Delvito Alves, Lafayette de Andrada e Sargento Rodrigues, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Delvito Alves, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Lafayette de Andrada,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o Parecer
sobre o Veto Total à Proposição de Lei nº 18.682. Passa-se à 1ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela rejeição, em
turno único, do Veto Total à Proposiçaõ de Lei nº 18.682 (relator:
Deputado Delvito Alves). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2008.
Delvito Alves, Presidente - Lafayette de Andrada - Sargento

Rodrigues.
ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 5/11/2008
Às 15h14min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e o Deputado Chico Uejo (substituindo este à
Deputada Rosângela Reis, por indicação da Liderança do BPS),
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Sargento Rodrigues, Carlin Moura e Lafayette de Andrada.
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia
Brandão, declara aberta a reunião, dá a ata por aprovada e solicita
aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir o Projeto de
Lei nº 1.874/2007, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, que
dispõe sobre a proibição de realização de eventos de música
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eletrônica - conhecidas como "raves" -, ou eventos semelhantes no
Estado e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
2.553/2008 (Deputada Maria Lúcia Mendonça), 2.631/2008 (Deputada
Rosângela Reis), 2.802/2008 (Deputada Gláucia Brandão) e
2.813/2008 (Deputado Dimas Fabiano), em turno único. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Cloves Eduardo
Benevides, Subsecretário de Estado de Políticas Antidrogas da
Secretaria de Esportes e Juventude; Cel. Cláudio Vinício Serra
Teixeira, Comandante Operacional do CBMMG; Aluísio Andrade de
Freitas, Presidente do Conselho Estadual Antidrogas, Ana Regina
Machado, Conselheira Municipal Antidrogas, representando Anthero
Drummond Júnior, Presidente do Conselho Municipal Antidrogas de
Belo Horizonte; Leonardo Castro, Vice-Pesidente da ONG Viva BH
Viva; José Lúcio Mendes - Diretor da ABEOC e Vice-Presidente do
Sindipron, e Geraldo Toledo, Delegado da Polícia Civil e Prof. da PUC
Minas, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Carlin Moura, autor do requerimento
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta 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, 12 de novembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Rosângela Reis.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/11/2008
Às 9h33min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

Lúcia Mendonça (substituindo o Deputado Leonardo Moreira, por
indicação da Liderança do DEM) e os Deputados Sargento Rodrigues
e Carlos Pimenta (substituindo este ao Deputado Paulo Cesar, por
indicação da Liderança do PDT), membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Weliton Prado. Havendo número
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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 discutir a
possibilidade de ampliação do prazo de moradia para os servidores da
área de segurança pública que vivem em casas funcionais cedidas
pelo Estado e a respeito de ameaças que vêm sofrendo em razão de
suas atividades. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei
nº 2.809/2008, em turno único, para a qual designou o relator o
Deputado Sargento Rodrigues. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. Ten. Cel. Sérgio de Aguiar Baiense, Chefe
do Centro de Promoção Social da PMMG, representando o Cel. PM
Hélio dos Santos Júnior, Comandante-Geral da PMMG; Vagner Vidal,
Delegado de Polícia Nível Especial, Diretor de Recursos Humanos,
representando Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia
Civil de Minas Gerais; Denilson Martins, Vice-Presidente do Sindicato
dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais - Sindipol-MG,
representando Antônio Marcos Pereira, Presidente; Subten. PM Luiz
Gonzaga Ribeiro, Presidente da Associação dos Praças, Policiais e
Bombeiros Militares de Minas Gerais - Aspra; Naíla Marcela Nery
Ferrari, membro do Grupo Coordenador do Lares Gerais - Segurança
Pública, representando André Victor dos Santos Barrence, Presidente
do Grupo; José Maria Marques, Presidente do Sindicato dos Agentes
Penitenciários - Sindasp -, 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 das notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues em que solicita
sejam encaminhados à Secretaria de Defesa Social, à Chefia da
Polícia Civil, ao Comando do Corpo de Bombeiros e a Subsecretaria
de Administração Penitenciária pedidos de informação sobre as
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providências tomadas para apurar as ameaças de criminosos contra a
vida de policiais militares, civis, bombeiros, Agentes Penitenciários e
seus familiares; Carlos Pimenta e Sargento Rodrigues em que
solicitam seja agendada visita ao Governador do Estado, ao Vice-
Governador e ao Secretário de Desenvolvimento Urbano, para dar-
lhes ciência dos graves problemas tratados nesta audiência pública e
efetivar a entrega das notas taquigráficas da reunião. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros.
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS

AEROPORTOS, EM 12/11/2008
Às 15h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fábio Avelar, Gustavo Valadares, Gil Pereira, Célio Moreira e Eros
Biondini, membros da supracitada Comissão. Está presente, também,
o Deputado Lafayette de Andrada. 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 apreciar o relatório
final. Registra-se a presença do Deputado Vanderlei Jangrossi.
Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado o relatório final da Comissão (relator: Deputado Gil Pereira).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
e a colaboração dos parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Fábio Avelar, Presidente - Célio Moreira - Gil Pereira - Gustavo

Valadares.

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

2.774/2008
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
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Relatório
De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em

epígrafe visa declarar de utilidade pública a Associação dos Agentes
Ambientais Voluntários do Desenvolvimento Sustentável e Defesa
Social – Neoambiente –, com sede no Município de Uberlândia.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.774/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Agentes Ambientais Voluntários do
Desenvolvimento Sustentável e Defesa Social, com sede no Município
de Uberlândia, instituição de caráter beneficente, que tem por escopo
defender o desenvolvimento sustentável, a preservação e restauração
do meio ambiente, bem como apoiar as atividades de segurança
pública, defesa social e civil.

Com esse propósito, promove a defesa dos direitos humanos, de
bens e direitos sociais, coletivos e difusos, relativos ao meio ambiente
e ao patrimônio cultural; estimula o aperfeiçoamento e o cumprimento
da legislação vigente e desenvolve ações para a recuperação de
áreas degradadas e a proteção da identidade física, social e cultural
de agrupamentos urbanos.

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 2.774/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 17 de novembro de 2008.
Sávio Souza Cruz, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2008

ATA
ATA DA 56ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/11/2008
Presidência do Deputado André Quintão

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -
Composição da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Célio Moreira - Exibição de vídeo -
Entrega de placa - Entrega de esculturas e de selos - Palavras do
Reitor Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães - Palavras do Sr.
Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e a Deputada:
Tiago Ulisses - André Quintão - Célio Moreira - Gláucia Brandão -

Sebastião Costa.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - 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 a Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas - pelos 50 anos
de sua fundação.

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

Prof. Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães, Reitor da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas -; os Exmos. Srs.
Deputado Dilzon Melo, Secretário de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana, representando o Governador do Estado,
Aécio Neves; Senador Eduardo Azeredo; Desembargador Francisco
Kupidlowski, representando o Presidente do Tribunal de Justiça,
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Desembargador Sérgio Resende; Desembargador José Tarcízio de
Almeida Melo, Presidente do TRE-MG; e Maurício de Oliveira Campos
Júnior, Secretário de Estado de Defesa Social; a Exma. Sra. Profa.
Patrícia Bernardes, Vice-Reitora da PUC Minas; e o Exmo. Sr.
Deputado Célio Moreira, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Carlos Alberico

Villar, Cônsul-Geral do Uruguai; Fernando Armando Ribeiro, Juiz Civil,
representando o Tribunal de Justiça Militar; e Ronaldo Brêtas de
Carvalho Dias, Secretário-Geral Adjunto da OAB-MG, representando o
Presidente, Dr. Raimundo Cândido Júnior; dos membros da
administração superior da PUC Minas; dos membros da Sociedade
Mineira de Cultura; da Exma. Sra. Celeste Leite Fróes, Chefe do
Escritório de Representação da Unimontes em Belo Horizonte,
representando o Reitor, Prof. Paulo César de Almeida; dos Exmos.
Srs. Wilson Miranda, Presidente da Associação Mineira de Imprensa;
e Luís Ernesto da Silva Soares, Defensor Público; do Revmo. Mons.
Pe. Lázaro de Assis Pinto, ex-Reitor da PUC Minas e Presidente do
Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais; do Exmo. Prof.
Gamaliel Herval, ex-Reitor da PUC Minas; e dos acadêmicos Lucas
Rocha, Presidente do Diretório Central dos Estudantes da PUC Minas,
e Ricardo Rott, Presidente do Diretório Central dos Estudantes da
PUC Minas São Gabriel.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional,

executado pelo Coral da PUC Minas e Madrigal Renascentista, sob a
regência do maestro Marco Antônio Drummond.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Célio Moreira

Exmo. Deputado André Quintão, representando o Exmo. Deputado
Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais; Revmo. Prof. D. Joaquim Giovani Mol Guimarães,
Reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC
Minas -; Exmo. Deputado Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana, representando o Exmo. Governador do
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Estado de Minas Gerais, Aécio Neves; Exmo. Senador Eduardo
Azeredo, representando o Senado Federal; Exmo. Sr. Desembargador
Francisco Kupidlowski, representando o Exmo. Desembargador
Sérgio Resende, Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais;
Exmo. Desembargador José Tarcízio de Almeida Melo, Presidente do
TRE-MG; Exmo. Sr. Maurício de Oliveira Campos Júnior, Secretário
de Defesa Social do Estado de Minas Gerais; Exma. Profa. Patrícia
Bernardes, Vice-Reitora da PUC Minas; senhoras e senhores,
pessoas que nos acompanham pela TV Assembléia, boa noite.

Primeiramente, agradeço a presença dos nobres pares e dos
convidados nesta homenagem que a Casa presta à PUC Minas.
Homenagem que se faz justa por se tratar da mais importante
instituição de ensino particular deste Estado e que, neste ano,
comemora meio século de dedicação à promoção do desenvolvimento
humano.

Senhoras e senhores, quando formulei requerimento à Casa
solicitando a realização desta sessão solene, senti-me orgulhoso de
poder fazê-lo não por mera vaidade mas pelo reconhecimento pleno e
isento da importância da nossa PUC Minas na vida de todos nós e
para o Estado. Honra-me, sobretudo, ver-me ladeado de ilustres e
abnegados homens e mulheres que compõem o corpo docente dessa
instituição e que ajudam a escrever uma história de emoções e de
desafios, dificuldades e sucessos.

A religião e o ensino têm uma milenar interação. Nesse contexto, a
Igreja Católica primou sempre pela contribuição na formação de várias
gerações. Nos séculos passados, eram os internatos, com seus
sistemas rígidos de disciplina, uma espécie de porto seguro para as
famílias, que confiavam às autoridades eclesiais a formação de seus
filhos. Hoje, nem mesmo a obrigatoriedade do ensino religioso nas
escolas do País foi mantida a pretexto de nossa condição de Estado
laico. A despeito das mudanças de parâmetro fomentadas por um
novo tempo, a Igreja Católica segue, no entanto, em sua vocação
histórica de ensinar, formar, qualificar à luz de princípios sólidos de
ética, moral e responsabilidade social. A PUC de Minas Gerais faz
estuário dessa condição de prestadora de serviço no ensino,
buscando a preservação de diretrizes que solidificaram sua condição
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de ensino católico confiável. A instituição atinge a maturidade nesse
seu cinqüentenário, mantendo o entusiasmo e a dignidade juvenil na
promoção do desenvolvimento humano e social de seus alunos,
professores e funcionários. Somam-se a essas missões ações de
cunho social. Não há como contar a história de uma faculdade do
perfil da PUC Minas em poucas palavras. Não há como condensar
seu papel, sua importância, suas ações em uma definição
simplificada, dada sua grandeza e a multiplicidade de ações que
congrega, traduzindo por eficiência o pensamento de George
Washington de que conhecimento, em todo e qualquer país, é a base
mais segura da felicidade pública. Comemora a PUC, neste ano de
2008, meio século de ações engajadas no propósito de contribuir,
humanas e cientificamente, para a formação ética, solidária e de
profissionais competentes, mediante a produção e disseminação do
conhecimento e integração entre universidade e sociedade.

Essa excelência, conquistada com dedicação e espírito futurista, tem
como contrapartida o conhecimento e a consagração pública do
próprio governo. Em setembro deste ano, a Universidade obteve a
classificação de uma das melhores instituições de ensino particular do
País, pela avaliação do Índice Geral de Cursos, novo indicador do
Ministério da Educação. Em 2006, a Universidade já recebera o título
de melhor instituição de ensino superior do Brasil, no segundo prêmio
Melhores Universidades Guia do Estudante, pela Editora Abril.

Nasceu a PUC do idealismo e da coragem de um grupo de mineiros.
As bases para tanto já tinham sido criadas em 1926, no alvorecer do
modernismo em Belo Horizonte, quando a antiga Fazenda Gameleira
cedia lugar ao Seminário Coração Eucarístico. Por mais de três
décadas, a instituição dedicou-se exclusivamente à formação
religiosa. Para melhor realce da realidade que cercou o momento de
sua criação, julgo importante contextualizar o surgimento da
Universidade na realidade da Capital, indo aos anos 40, quando a
modernidade chega a Belo Horizonte, dando à cidade um ar de
metrópole. A vinda de indústrias faz a Capital abandonar o perfil de
cidade administrativa. O impulso para isso foi dado pela criação de um
parque industrial em 1941. O setor de serviços também começou a
crescer com o fortalecimento do comércio. O período era marcado por
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uma transformação rápida da cidade, sob a batuta do então Prefeito
Juscelino Kubitschek. Construções importantes se destacavam, como
o complexo arquitetônico da Pampulha; o Palácio das Artes; o Teatro
Francisco Nunes, em 1949; o Parque Municipal; e a primeira estação
rodoviária da cidade.

Se a marca dos anos 40 foi a modernização da arquitetura da
cidade, os anos 50 ficariam conhecidos como a década das boates e
dos clubes, cada vez mais numerosos - tinham lugar as horas
dançantes e os bailes de gala. Já para a população mais pobre, a
diversão acontecia mesmo na rua. Foi no final dessa década, em
1958, que D. Cabral e um pequeno grupo de professores criaram a
Universidade Católica de Minas Gerais, trazendo cursos de formação
para professores. À juventude que deixava o colégio da Capital, a
maioria religiosos, era oferecida uma opção de universidade
comprometida com os valores cristãos e os ideais de liberdade
democrática e justiça social. Nascia, pois, a Universidade no coração
da Igreja, no coração dessa mãe, sobretudo para dar às pessoas
aquilo que há de mais precioso para todos: a condição de
compreender a vida em seu verdadeiro sentido e de atuar nela com os
valores próprios e as competências adquiridas sempre à luz desses
valores e à luz da formação humanista integral.

No ano de sua fundação, a Universidade Católica de Minas Gerais
era reconhecida oficialmente por decreto assinado pelo Presidente da
República Juscelino Kubitschek e pelo Ministro da Educação e Cultura
Clóvis Salgado. No ano seguinte à sua instalação, era empossado o
magnífico Reitor Pe. José Lourenço da Costa Aguiar. Em 1960, o
Arcebispo de Belo Horizonte, D. João Resende Costa, indicava o
Bispo Auxiliar D. Serafim Fernandes de Araújo para o cargo de Reitor
da Universidade. O então Reitor veio a assinalar um tempo de ações
arrojadas e importantes decisões que solidificaram a instituição.
Naquele ano, foi criada a Escola Superior de Cinema e a Fundação do
Colégio de Aplicação. É também inaugurada a nova sede da
Universidade Católica de Minas Gerais, na Avenida Brasil, e criado o
Instituto Politécnico - Ipuc -, que, em 1967, transfere-se para o antigo
seminário do Bairro Coração Eucarístico.

O período foi marcado também pela triste perda do idealizador e
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fundador da Universidade Católica de Minas Gerais, D. Antônio dos
Santos Cabral, ocorrida em 1967. Naquele ano, era criado o
departamento da Faculdade de Filosofia Santa Maria, que funcionaria
a partir de 1968, formando professores polivalentes do 1º ciclo de
Ensino Médio. Em 1968, foram inauguradas as faculdades
polivalentes de 1º grau, de ciências, letras e ciências sociais, em
Curvelo, João Monlevade, Itabira, Pará de Minas, Mariana, Pedro
Leopoldo e Ponte Nova. Foi ainda elaborada a carta de princípios,
com a finalidade de definir os objetivos da Universidade no século XX.
A Universidade Católica de Minas Gerais assume a direção do
Colégio Santa Maria. No ano seguinte, a Faculdade de Ciências
Médicas de Minas Gerais desliga-se da Universidade Católica de
Minas Gerais, e é criado o câmpus universitário do Coração
Eucarístico, para onde é transferida a reitoria. A década de 1970 foi
marcada pela criação da Faculdade de Comunicação Social, que
encampou a Escola Superior de Cinema e a Faculdade Municipal de
Ciências Econômicas, inaugurada no câmpus. É aprovado e
implementado o novo estatuto da Universidade Católica de Minas
Gerais, que modifica sua estrutura administrativa. Em convênio
firmado com a Fundação Projeto Rondon, a Universidade assume o
câmpus avançado de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. A Sociedade
Mineira de Cultura cria as Fundações D. Cabral e Mariana Resende
Costa - Fumarc.

Tombado pelo patrimônio histórico e cultural do Município, o rico
conjunto arquitetônico do antigo seminário do Bairro Coração
Eucarístico, emoldurado com jardins, passa a ser o portal de entrada
da PUC Minas. A cidade de Belo Horizonte, da época da fundação da
universidade, já não era a mesma. A PUC Minas também mudara por
dentro e por fora. Acompanhando a modernização da Capital do
Estado, a Universidade inicia seu processo de expansão, criando
novas unidades nos Bairros São Gabriel e Barreiro e na Praça da
Liberdade. Expande-se também para fora da Capital, abrindo
unidades em Betim e Contagem, na região metropolitana, e os novos
câmpus, em Poços de Caldas, no Sul de Minas, em Arcos, no Centro
Oeste, no Município do Serro, na região do Alto Jequitinhonha, em
Guanhães.
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Do prédio da Avenida Brasil ao câmpus do Coração Eucarístico, são
quase cinco décadas de história, marcadas por acontecimentos que
traçaram o perfil de um dos maiores centros de produção de
conhecimento do País, nos tempos atuais. A década de 1980 foi
marcada também por fatos importantes. O Prof. Gamaliel Herval
assume a Reitoria da Universidade Católica de Minas Gerais, que,
dois anos depois, recebe o título de Pontifícia Universidade Católica
de Minas Gerais.

Nesse ano, acontece também a implantação do Museu de Ciências
Naturais da PUC Minas. Dois anos depois, o Prof. Pe. Lázaro de Assis
Pinto assume a Reitoria da PUC Minas, sucedido, em 1987, pelo Pe.
Geraldo Magela Teixeira, que se manteve à frente da Universidade
até 1993. A gestão do Pe. Geraldo Magela foi pontuada de notável
avanço da PUC em todos os ângulos. Ao final daquela década, a
Universidade cria o seu primeiro programa de pós-graduação “stricto
sensu” na área de literatura de língua portuguesa. Na década
seguinte, serão implantadas as unidades de Contagem, Betim, Poços
de Caldas, bem como o câmpus de Arcos, além do programa de pós-
graduação “stricto sensu” da Faculdade Mineira de Direito. A partir de
2000, são criadas a PUC Minas São Gabriel e a Faculdade de
Comunicação e Artes. Em 2002, a PUC Minas São Gabriel une-se à
Unicef, à TV Globo e à Prefeitura de Belo Horizonte para a
implantação do projeto Criança Esperança no Aglomerado da Serra.
Em 2004, D. Walmor Oliveira de Azevedo é nomeado Grão-Chanceler
da PUC Minas, e, no dia 22/11/2004, o Prof. Eustáquio Afonso é
nomeado Reitor, sucedido por D. Joaquim Giovani Mol Guimarães.

Senhoras e senhores, foram cinco décadas de ações positivas, que
elevaram a nossa PUC ao estágio de destaque na qualidade do
ensino, no cumprimento fiel do compromisso da educação com a
formação integral, que envolve o ser humano no aspecto da
afetividade e da coletividade, na perspectiva da inclusão social. Por
ela passaram destacadas personalidades políticas mineiras, entre
elas, o nosso Governador Aécio Neves, o nosso Senador Eduardo
Azeredo, o Prefeito Pimentel, e tantos outros ex-alunos não tão
presentes na mídia, mas que, no anonimato, ajudam a construir este
Estado, este país, utilizando-se das ferramentas do conhecimento, da
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ética, das qualidades morais e profissionais adquiridas na nossa
querida PUC Minas.

Privilegiando a oferta de um tipo de formação que faz toda a
diferença na sociedade, a PUC tem hoje cerca de 60 mil alunos, dos
quais 25 mil são bolsistas. Desenvolve cerca de 200 projetos sociais,
congregando uma multiplicidade de ações e atuação que garantem
sua posição de destaque no ensino brasileiro. Ações que transcendem
seus portais, Estado, fronteiras. Nesse contexto, é importante
destacar que a PUC Minas mantém, há 25 anos, com duas
universidades italianas, um trabalho conjunto de cooperação
internacional, atuando principalmente no âmbito do desenvolvimento
urbano sustentável e de combate à pobreza urbana. A parceria já teve
participação na elaboração e aprovação da Lei do Profavela, em Belo
Horizonte, que reconheceu os direitos legais de propriedade dos
moradores de favelas. O programa visa também à urbanização e à
regularização judicial de todas as favelas identificadas em Belo
Horizonte. A PUC atua em parceria com instituições italianas, por
meio do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, da pós-graduação
em Geografia e Tratamento da Informação Espacial e da Pró-Reitoria
de Pesquisa e Pós-Graduação.

Faz-se oportuno também destacarmos ações desenvolvidas pela
universidade como o Programa Terra Viva, realizado em outubro pelas
unidades de Contagem e Betim. De notável importância também
merece elogios o programa de inclusão social pela qualificação
profissional de moradores de baixa renda, promovido pela
coordenação de extensão da unidade. Sem custos, já em sua
segunda edição, o curso de Auxiliar Administrativo preparou
profissionais para inserção no mercado de trabalho, com aulas
ministradas na unidade. Merecedor de nosso aplauso é também o
trabalho realizado pelo Instituto de Relações de Trabalho, criado em
1996, resultante do convênio assinado entre a Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais e a Secretaria Nacional de Formação
Profissional do Ministério do Trabalho.

Por essa imensa gama de trabalho que a universidade desenvolve
com responsabilidade social e amor, por seu destaque nas ações de
cunho social é que a nossa PUC vem merecer nesta noite nossa
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respeitosa reverência. O estadista Theodore Roosevelt disse que, de
longe, o maior prêmio que a vida oferece é a chance de trabalhar
muito e se dedicar a algo que vale a pena. Não tenho dúvidas,
senhoras e senhores, de que o sentimento que envolve nesta noite
todo o corpo docente da PUC é o de que todo o esforço empreendido
nesta cinqüentenária caminhada valeu a pena. Valeram a pena o
esforço, o cuidado, a dedicação de D. Geraldo Magela, de D. Serafim,
do Prof. Eustáquio Afonso Araújo, de D. Joaquim Giovani Mol
Guimarães, de professores, de funcionários e de todos aqueles que
devotaram ou consagraram ainda o seu dia-a-dia ao engrandecimento
dessa instituição. Parabéns a todos vocês e a nós, mineiros, que
temos o orgulho de contar com uma das melhores universidades do
País. E que Deus venha a inspirar esses homens e mulheres que
compõem a família PUC Minas para que continuem conduzindo
nossos jovens pelo caminho da ética, da justiça, do amor fraterno, na
construção de uma sociedade mais justa e solidária. Muito obrigado.

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

institucional.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante o Deputado André Quintão, neste ato

representando o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
Alberto Pinto Coelho, fará a entrega ao Revmo. Prof. D. Joaquim
Giovani Mol Guimarães, Reitor da PUC Minas, de placa alusiva a esta
homenagem. A placa a ser entregue traz os seguintes dizeres:
“Fundada por Dom Cabral em 1958, a Pontifícia Universidade Católica
de Minas Gerais - PUC Minas - está presente na Capital e em várias
regiões do Estado. Com uma estrutura que oferece os mais modernos
recursos tecnológicos e pedagógicos, a instituição já formou milhares
de profissionais de grande competência humana e científica e tem
contribuído significativamente para a produção e disseminação de
conhecimento. Nas comemorações de seus 50 anos, a homenagem
do Parlamento mineiro à PUC Minas, instituição que tem pautado sua
atuação pelos valores cristãos e pelos ideais de liberdade democrática
e justiça social, buscando integrar universidade e sociedade, condição



645

indispensável para o engrandecimento de nosso Estado e nosso
país.”.

O Sr. Presidente - Gostaria de convidar o Deputado Célio Moreira,
autor do requerimento, para participar da entrega.

- Procede-se à entrega da placa.
Entrega de Esculturas e de Selos

O locutor - Neste momento, o Exmo. Revmo. Prof. D. Joaquim
Giovani Mol Guimarães, Reitor da PUC Minas, fará a entrega ao
Deputado André Quintão, representante do Presidente da Assembléia
Legislativa, e ao Deputado Célio Moreira, autor do requerimento que
deu origem a esta homenagem, de escultura do artesão Pedro
Miranda, trabalhada de forma exclusiva para a Universidade, e do selo
comemorativo dos 50 anos da PUC Minas, lançado no dia 12/12/2007,
na abertura das comemorações. O selo possui um tom religioso, mas
de uma forma bem leve e sutil, com uma luz dourada que ilumina a
PUC Minas e que, ao mesmo tempo, dá a sensação de crescimento,
pois sua estrutura foi direcionada do canto inferior esquerdo e afina à
medida que vai para o canto superior direito. A aplicação do dourado e
do azul faz uma combinação harmoniosa, além do significado de
transformação e criatividade. O número 50 encontra-se bem no alto,
representando a grandeza e a força dos 50 anos. Abaixo, o portal de
entrada, o caminho para o conhecimento e parte integrante das
primeiras estruturas físicas da PUC Minas.

- Procede-se à entrega das esculturas e dos selos.
Palavras do Reitor Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães

Na pessoa do meu grande amigo pessoal e também amigo de nossa
Universidade que preside esta solenidade, Deputado André Quintão, e
na pessoa do Deputado Célio Moreira, igualmente amigo pessoal de
muitos anos e amigo de nossa instituição, quero saudar todas as
ilustres pessoas amigas da nossa instituição que compõem esta Mesa
e muito nos honram com sua presença nesta solenidade e, mais do
que isso, na história de nossa Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais, que é também de todos vocês. Saúdo e cumprimento
também todas as pessoas que aqui vieram. Confesso meu profundo,
mas impraticável e irrealizável, desejo de pronunciar o nome de cada
pessoa que aqui está: professores, pró-Reitores, gestores,
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secretários, Reitores, irmãos no presbitério da arquidiocese de Belo
Horizonte, amigos, inúmeros colaboradores de nossa instituição. A
nossa instituição são as pessoas que lá estão, todas trabalhando.
Professores, gestores, funcionários e colaboradores a serviço dos
muitos milhares de alunos. Todos a serviço deles, seja no ensino, seja
na graduação, seja na pós-graduação, seja na orientação de
pesquisas, seja nos projetos de extensão da Universidade.

Nós formamos, de fato, uma grande família, a família PUC Minas,
com tudo que existe numa família; com todos os seus valores, sua
riqueza, sua força inter-relacional e interpessoal, e também os seus
problemas; problemas próprios de uma grande família.

Então é assim, de maneira mais informal, como freqüentemente
fazemos na nossa Universidade, se o Presidente me permite, que
gostaria de dirigir a palavra a esses muitos e muitos amigos. Dizer
uma palavra neste momento é uma responsabilidade muito grande,
porque, de certa forma, represento a instituição, as pessoas dessa
instituição. Poderia também passar a palavra a cada um, mas creio
que não convém que seja assim. E cada um certamente teria uma
palavra a dizer sobre a sua história dentro da Universidade; e sobre os
laços que unem cada uma dessas pessoas que aqui se encontram, e
tantas outras que aqui não puderam comparecer, àquela casa, àquela
instituição de ensino.

A minha palavra é também em nome do Grão-Chanceler, o
Arcebispo de Belo Horizonte, D. Walmor de Oliveira de Azevedo, que
se encontra impedido de estar aqui, nesta noite. Trago, da parte dele,
uma saudação, um abraço e o compromisso permanente assumido, já
inúmeras vezes diante de tantas pessoas, de continuar
acompanhando, com muito zelo, com muito carinho e com o olhar
muito amoroso, os passos dessa instituição. Há promessa e o
compromisso da parte dele de participar evidentemente de outros
momentos dessas comemorações que estamos fazendo, dessas
celebrações dos 50 anos da nossa Universidade.

Pensei em destacar na minha fala, no meu pronunciamento, alguns
pontos da história dos 50 anos. Mas, felizmente, o Deputado Célio
Moreira, cooperando comigo, já fez o destaque de muitos desses
acontecimentos e das pessoas envolvidas neles. Então ele soube
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conciliar bem a parte acadêmica, os elementos históricos, as pessoas,
o crescimento, a expansão, a consolidação da Universidade. E ele
soube também, com as suas palavras, não só elogiosas, e
autenticamente elogiosas, pois, tenho certeza absoluta, por conhecê-
lo, que elas brotam do seu coração e pelo conhecimento que ele tem
da nossa Universidade, mas são palavras também que nos
comprometem.

Há poucos minutos, numa entrevista, um jornalista perguntou-me:
olhando para a frente, quais são os desafios para os próximos 50
anos? Aliás, Deputado Célio Moreira, poderemos, daqui a 50 anos,
voltar aqui, todos nós, para uma nova solenidade, e quem sabe
destacar outros elementos importantes da história. É muito difícil
responder a uma pergunta como essa. Mas o primeiro desafio eu
tenho assimilado. É aquele que está, e talvez o maior, colocado de
presente como uma grande responsabilidade em nossas mãos. É que,
se chegamos a ser uma grande universidade por tudo isso que o
senhor aqui destacou, o grande desafio é a conservação, a
manutenção dessa instituição como uma grande universidade. Esse é
o primeiro grande desafio. Sabemos que, às vezes, construir uma
grande obra, sobretudo embalados pelo entusiasmo que aquece os
corações dos envolvidos na construção da grande obra, é uma tarefa
para audaciosos. Entretanto conservar a obra como grandiosa é uma
tarefa daqueles que são, de certa forma, um pouco teimosos na
história. A nossa teimosia em conservar essa instituição - inclusive em
homenagem a todos aqueles aqui citados e tantas e tantas outras
pessoas - é a nossa obrigação neste momento.

Gostaria, ainda, de dizer uma palavra sobre os anônimos da nossa
instituição. Lembramo-nos dos Reitores, dos bispos, dos grandes
gestores, dos assessores, que, aliás, estão à frente de tudo isso, com
uma coragem que não sabemos explicar, a não ser penetrando
profundamente no mistério da ação de Deus em nós. Essa
Universidade enfrentou e conseguiu solucionar enormes problemas
com a coragem desses que caminham na frente. Isso somente se
explica pelo fato de estarem envolvidos pelo mistério da ação de
Deus.

Há muitas outras pessoas. Não somos capazes de lembrar os
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nomes de todas. Em primeiríssimo lugar, estão os alunos, os
estudantes. Quantos ali entraram e depois saíram. Entraram com
marcas da sua própria história de vida, que não somos capazes de
modificar, como traços de sua própria personalidade. Saíram
enriquecidos pela experiência fascinante de viverem, experimentarem
o mundo universitário.

Essa lembrança que passamos às mãos dos Deputados André
Quintão e Célio Moreira é uma pequena imagem do portal, da entrada
da PUC Minas. É justamente esse portal que nos reporta a milhares e
milhares de estudantes que por ali passaram nesses 50 anos,
entrando e saindo, indo para a Universidade, buscando realizar seus
sonhos. A Universidade é a realizadora dos sonhos da nossa
juventude. Dali, saíram com uma bagagem, com um conhecimento
que transforma, com princípios norteadores da vida, além da
competência profissional para se colocarem a serviço da sociedade.

Esses alunos, nos 50 anos da instituição, enchem os nossos olhos,
enchem os nossos corações e nos colocam numa posição
contemplativa diante do Senhor, numa posição de agradecimento pela
confiança depositada na instituição, em nós e, sobretudo, pela
gratidão que tantos deles apresentam, mostram, falam, revelam e
expressam em sua vida depois que saem da nossa Universidade.

Como foi dito, hoje a Universidade possui mais de 50 mil alunos,
quase 60 mil estudantes, quase 60 mil jovens, porque, em sua
maioria, são jovens. Estamos diante de outro grande desafio da nossa
Universidade, que também é um desafio de toda instituição da
sociedade contemporânea: a situação da nossa juventude, alguns
traços da cultura que estamos vivendo hoje, a dificuldade de encontrar
sentido para a existência, o envolvimento em caminhos escuros que
são oferecidos pela sociedade contemporânea, sobretudo os que
afetam os jovens, como a pobreza e a miséria. Ainda são muitos os
jovens que estão nessa situação, porque existe falta de oportunidade,
falta de clareza de sentido. Jovens estão matando jovens, nesse
processo violento que estamos vivendo no mundo inteiro. E não é
diferente na nossa realidade, e assusta-nos, vai impactando o coração
de todo e qualquer educador que leva a sério a sua missão e a sua
vocação.
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Os jovens que chegam à nossa Universidade precisam encontrar lá
a possibilidade do diferente, a possibilidade não só da realização dos
seus sonhos, mas sobretudo a chance e a oportunidade de se
recolocarem de postos e de pé diante da vida. Temos, então, a tarefa
de passar, de transmitir, de elaborar e de descobrir não só
conhecimentos mas, de uma maneira muito forte e contundente,
também aquilo que alimenta o coração, a mente, a existência e o olhar
dos nossos jovens no mundo de hoje.

A Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais reverencia a
juventude, com todos os seus problemas e suas dificuldades.
Fazemos isso coletivamente, como professores, educadores e
gestores dessa Universidade. Fazemos isso como pessoas que crêem
e que participam de uma instituição, de uma maneira tão significativa,
que pertence à arquidiocese de Belo Horizonte, que, como já foi muito
bem lembrado, nasceu do coração da igreja.

Não posso deixar de ainda colocar como desafio para os próximos
50 anos, em homenagem a todos aqueles que, aliás, aqui estão e que
ajudaram a construir os já vividos 50 anos, o desafio da formação
integral. Como é difícil fazer a interação entre a dimensão e a
formação intelectual para que as pessoas saibam pensar e articular
idéias com a dimensão profissional com o fazer, com o realizar, com a
formação cidadã, convocando e instigando a participação em todos os
canais possíveis da sociedade, com a dimensão psicoafetivo-social,
para que tenham a capacidade de amar verdadeiramente as pessoas;
e a dimensão espiritual, que abre o horizonte da fé para que todos
possam contemplar o rostobelíssimo de Deus.

A formação integral é um grande desafio. Essa é a diferença da
nossa instituição. Não seremos mais PUC no dia em que
renunciarmos a essa grande tarefa que temos pela frente. Porém, não
é fácil enfrentar o grande e cotidiano desafio da qualidade do corpo
docente, do corpo discente, do corpo técnico-administrativo.
Perseguiremos esse objetivo dia a dia, e que a formação integral
associada à qualidade naquilo que fazemos e que trabalhamos na
natureza da nossa instituição sejam dois grandes caminhos a
percorrer, sobretudo se nos dispomos a caminhar, passo a passo,
unidos e congregados por aquilo que mais nos anima na
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Universidade: a alegria de, no final de cada dia, às vezes já tarde da
noite, quando os últimos estão saindo da Universidade, podermos
descansar com a consciência tranqüila de termos cumprido a nossa
missão.

Quero destacar a honra que experimento de ser o Reitor da PUC
Minas. É uma prestação de serviço. A alegria que sinto brota do meu
compromisso ao assumir esse serviço dentro da Universidade e no
contexto da arquidiocese de Belo Horizonte. Reafirmo, diante de todos
que aqui estão, os amigos da instituição, aqueles que fazem parte da
nossa instituição e mantêm com ela um vínculo muito bem definido,
inclusive juridicamente: quero ser, para cada um de vocês, a pessoa
que escuta, a pessoa que confia no trabalho de todos e a pessoa que
estimula cada um no seu trabalho, para que a PUC, nos próximos 50
anos, seja um verdadeiro reflexo dos 50 anos já vividos por tantas e
tantas pessoas.

Para terminar, agradeço a oportunidade desta solenidade, desta
homenagem, em nome de todos da Universidade. Agradeço à
Assembléia Legislativa, uma Casa que tem uma responsabilidade
enorme no Estado e em nosso país. Aqui trabalham homens e
mulheres que representam o povo e fazem com que esta Casa seja a
expressão da esperança de uma vida digna para cada mineiro, cada
mineira. Que seja um exemplo para todo o País. Agradeço de
coração, em nome de todos da Universidade, a nossa querida
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, esta homenagem
feita pela Assembléia Legislativa, por iniciativa do Deputado Célio
Moreira. Convido a todos os presentes, familiares e amigos, para
outros momentos desta comemoração. Particularmente, no dia
1º/12/2008, no teatro do Palácio das Artes, teremos uma solenidade,
durante a noite, para a qual todos estão convidados. Depois, no dia
11/12/2008, teremos outra oportunidade especial, quando o
representante do Papa, o núncio apostólico, fará, diante do Conselho
Universitário, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, uma
observação sobre a educação no País e no mundo, dentro das
celebrações que nos fazem pensar e refletir. No dia 12 de dezembro,
celebraremos a eucaristia na Catedral da Boa Viagem, reunindo
também toda a nossa ação de graças àquela que precisamos fazer no
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aniversário de Belo Horizonte, juntando as duas comemorações. Para
esses momentos, todos são especialmente convidados pelo Reitor da
PUC Minas. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
Boa-noite a todos os presentes. Cumprimento toda a comunidade

acadêmica na pessoa do nosso amigo e referência espiritual e
intelectual, D. Joaquim Giovani Mol, e as autoridades da Mesa na
pessoa do nosso querido amigo Deputado Célio Moreira, a quem
parabenizo pela iniciativa.

De início, trago uma mensagem toda especial do Presidente da
Assembléia, Deputado Alberto Pinto Coelho, em nome de todos os
Deputados e Deputadas - registrando que vejo aqui a Deputada
Gláucia Brandão -, de apreço, de respeito e de carinho pela trajetória
de 50 anos da PUC Minas.

Eu também, D. Joaquim, havia preparado um pronunciamento, com
uma visão histórica e mais longo, mas o Deputado Célio Moreira já o
fez de maneira brilhante e com muita dimensão afetiva, pela relação
que tem com a PUC e que o levou a propor esta homenagem;
também D. Joaquim Mol já expôs os desafios atuais daquela
instituição. Assim, vou dispensar esse pronunciamento. Serei breve,
mas quero fazer algumas considerações, talvez até com mais emoção
do que lendo um pronunciamento já escrito. Ao receber essa escultura
que tem esse portal, D. Joaquim, lembrei-me dos nossos tempos de
Pontifícia Universidade Católica - eu, que fui aluno da PUC, no prédio
13, no curso de Serviço Social. Agora mesmo, vendo essa
manifestação também democrática dos alunos, lembrei até que fiz o
mesmo na posse do Reitor Geraldo Magela - portanto, fico hoje muito
à vontade e sem qualquer constrangimento. Isso faz parte da
juventude, e acho que, nesta Casa Legislativa, temos, sim, de ouvir
todas as dimensões da comunidade acadêmica.

Quero, então, dizer que esta homenagem da Assembléia Legislativa,
por iniciativa do Deputado Célio Moreira, tem muito sentido. A
Universidade Católica contribui e contribuiu muito ao longo desses 50
anos para o nosso Estado de Minas Gerais. Contribuiu na formação
acadêmica e profissional; contribuiu de maneira descentralizada e
interiorizada. E cresceu e se afirmou conjugando o tripé básico que
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sempre esperamos de toda instituição séria de formação superior: o
tripé da graduação, da pesquisa e da extensão. Ouvindo D. Joaquim
Mol e o Deputado Célio Moreira, que lembrou personalidades
importantes como o Governador do Estado, o Prefeito da Capital e um
digno Senador, aqui presente, o Senador Eduardo Azeredo, lembrei-
me também dessas cidades longínquas de Minas Gerais, onde
encontramos um assistente social em um Centro de Referência da
Assistência Social formado na PUC, um advogado de movimento
social, um economista, enfim, pessoas que saíram da Universidade
Católica e que têm, além da qualidade do seu desempenho
profissional, uma dimensão fundamental, que toca muito o meu
coração, D. Joaquim, porque talvez tenha sido a que mais me
incentivou e estimulou na Universidade Católica: a formação
humanística, de valores, de cidadãos comprometidos com a
verdadeira transformação social.

Um Estado como Minas Gerais, que ainda tem regiões
profundamente desiguais e que ainda tem indicadores sociais
preocupantes, é um Estado que precisa do ensino, da pesquisa, da
extensão, e sobretudo de pessoas que saiam das universidades com
um espírito transformador e com um espírito de colocar o que
acumularam a serviço dos mais humildes e dos mais pobres, deixando
o conhecimento a serviço da democratização, do acesso daqueles
que ainda não tiveram a oportunidade de trilhar o caminho da
universidade. É esse papel que queria aqui destacar da Universidade
Católica, porque ela tem essa preocupação.

Quando D. Joaquim diz que, nesses próximos 50 anos, os desafios
serão vários, talvez este, de fato, seja o maior deles: sempre
preservar e ampliar cada vez mais a qualidade, com a dimensão
humanística, que é o pólo integrante da missão precípua da
Universidade Católica de Minas Gerais. Assim sendo, D. Joaquim,
gostaria de parabenizá-lo e de parabenizar toda a comunidade
acadêmica, do mais humilde funcionário dessa esplêndida instituição
aos seus professores, alunos e colaboradores. Aliás, a Assembléia é
parceira da Pontifícia Universidade Católica num projeto dos mais
relevantes desta Casa, por meio da Escola do Legislativo, que é o
projeto Parlamento Jovem, em parceria com a PUC São Gabriel, na
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área de ciências sociais, uma formação para a cidadania.
Reconhecemos, em cada canto de Minas Gerais, os resultados do
trabalho da PUC, a sua extensão e os seus serviços oferecidos para a
comunidade.

Este é um momento muito importante, em que esta Casa, o
Legislativo Estadual reconhece os serviços prestados pela Pontifícia
Universidade Católica a toda a comunidade do nosso Estado. Temos
certeza de que esse trabalho vai-se ampliar, mas ele vai-se ampliar
sem arredar pé dessa preocupação com a qualidade e com a
formação no campo dos valores. É muito importante, no Brasil,
ampliarmos o número de jovens nas universidades, o acesso ao
ensino superior, mas tão importante quanto ampliar esse acesso é
criar mecanismos que garantam a permanência e o retorno desses
profissionais, acompanhados da qualidade que o povo de Minas e do
Brasil merecem.

Os 50 anos da Pontifícia Universidade Católica também nos revelam
caminhos a serem seguidos por outras instituições no nosso Estado e
no nosso país. O nosso profundo e sincero reconhecimento de toda
esta Assembléia Legislativa. Ter em Minas uma instituição como a
Pontifícia Universidade Católica, ao mesmo tempo que nos deixa
felizes, também redobra a nossa responsabilidade de aqui, nesta
Assembléia Legislativa, fazermos o máximo para que esse exemplo
se multiplique e para que, cada vez mais, esse jovem que chega à
Universidade Católica também tenha, por meio do poder municipal ou
do poder estadual, os ensinos infantil, fundamental e médio, ou seja,
todo o ciclo da educação básica oferecido com a mesma qualidade.
Isso vai facilitar os resultados da instituição de nível superior, fazendo
com que o jovem chegue mais preparado para viver mais
intensamente essa experiência insubstituível de uma universidade que
congrega formação, pesquisa, relações de afeto, de amizade e de
serviços prestados à comunidade.

Transmita, D. Joaquim, a todos os funcionários, professores, alunos
e colaboradores que não puderam estar aqui, hoje, o nosso
agradecimento por tudo o que a nossa Universidade representa.
Tenho muito orgulho de ser filho da Pontifícia Universidade Católica
de Minas Gerais e pelo que ela tem feito pelo nosso Estado e pelo
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nosso país. 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 18, 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 18/11/2008.).Levanta-se a
reunião.

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

2.793/2008
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública o Centro Educacional Infantil
Beneficente Sementes Farroupilha, com sede no Município de Patos
de Minas.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.793/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Centro Educacional Infantil Beneficente Sementes Farroupilha, com
sede no Município de Patos de Minas, que tem como finalidade
precípua realizar obras e ações visando à melhoria da qualidade de
vida das pessoas da localidade.

Com esse propósito, mantém a Escolinha Tia Edna, que oferece
atendimento às crianças carentes; dá proteção à saúde da família, da
maternidade, da infância e da velhice; combate a fome e a pobreza;
desenvolve atividades culturais e esportivas; orienta sobre a
preservação do meio ambiente.
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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 2.793/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.796/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Esperança
do Norte, 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 2.796/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Loja Maçônica Esperança do Norte, com sede no
Município de Montes Claros, que tem como finalidade precípua o
aperfeiçoamento moral, intelectual e social da comunidade local,
assim como o zelo pelo seu bem-estar.

Além de implementar o estudo profundo da filosofia maçônica,
professando e defendendo a liberdade de pensamento, o que constitui
a essência da sua ação e dos seus princípios, pratica, também, a
assistência social, amparando os mais necessitados.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem por finalidade retificar o nome da entidade,
de acordo com o constante no art. 1º de seu estatuto.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
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nº 2.796/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.816/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Rezende, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de
Descansador – ACD –, 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 2.816/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária de Descansador, com sede no Município de
São Francisco, que tem como finalidade precípua realizar obras e
ações visando à melhoria da qualidade de vida das pessoas carentes
da localidade.

Com esse propósito, oferece serviços de saúde, atuando por meio
de campanhas educativas na prevenção a doenças transmissíveis e
infecto-contagiosas e no estímulo ao aleitamento materno; busca a
inclusão dos seus assistidos no mercado de trabalho por meio da
realização de cursos profissionalizantes; combate a fome e a pobreza,
incentivando a criação de hortas e roças comunitárias; oferece
trabalho de reabilitação aos portadores de deficiência; estabelece
permanente diálogo com a área pública e a iniciativa privada com o
objetivo de firmar parcerias e convênios que possam subsidiar suas
iniciativas.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
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nº 2.816/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 46/2008

Comissão de Administração Pública
Relatório

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.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu
parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria
com a Emenda nº 1.

Cumpre, agora, a esta Comissão o exame do mérito da proposição,
fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentação
A proposição em análise tem por escopo alterar a redação do

“caput” do art. 31 da Lei Complementar nº 102, de 2008, que dispõe
sobre a organização do Tribunal de Contas e dá outras providências,
notadamente no que diz respeito ao mandato do Procurador-Geral do
Ministério Público junto ao Tribunal.

Com efeito, nos termos do referido artigo, o Procurador-Geral do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas será escolhido pelo
Governador dentre aqueles indicados em lista tríplice elaborada e
composta pelos integrantes da carreira, e será nomeado para
mandato de dois anos, vedada a recondução.

Ocorre que a Constituição Estadual, por meio do art. 77, § 5º,
estabelece que 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
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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. Noutras
palavras, a Carta mineira admite a recondução ao cargo de
Procurador-Geral por mais dois anos, ficando demonstrado que a Lei
Complementar nº 102, de 2008, não está compatível com o
mandamento constitucional.

Isso posto, reconhecemos a necessidade de retirar a proibição
constante no “caput” do art. 31 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas,
alterando-se a redação do referido artigo e permitir uma recondução
no mandato de Procurador-Geral do Ministério Público junto ao
Tribunal, conforme está disposto na Carta mineira.

Outrossim, corroboramos o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça ao propor, por meio da Emenda nº 1, que, para a recondução
ao cargo de Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas, será observado o mesmo procedimento adotado para a
escolha do candidato ao referido cargo, tendo em vista que na
proposta dessa Corte de Contas não se vislumbra qual procedimento
será adotado para a recondução ao cargo de Procurador-Geral.

Ressalte-se que tal proposta tem fulcro na Lei nº 8.625, de 1993,
que dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério
Público dos Estados e dá outras providências, porquanto 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.

Ademais, a douta Comissão citada ressalta os comentários do
constitucionalista José Afonso da Silva acerca da matéria, quando
este afirma que “embora a Constituição não o diga especificamente, a
recondução, que é forma de nomeação, exige a repetição do mesmo
procedimento (Lei nº 8.625/1993, art. 9º) - ou seja: nova eleição e
formação de lista tríplice, na forma da lei respectiva” (Comentário
Contextual à Constituição, Malheiros Editores, 2ª edição, páginas 597
e 598).

Conclusão
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Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
Complementar nº 46/2008 com a Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2008.
Ademir Lucas, Presidente - Inácio Franco, relator - Ivair Nogueira -

Chico Uejo - André Quintão.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.752/2008

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa
Legislativa por meio da Mensagem nº 234/2008, o projeto de lei em
epígrafe reajusta os valores da tabela de vencimento básico dos
cargos de Procurador do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 3/7/2008, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Apresentada na forma de projeto de lei complementar, a proposição
teve a sua tramitação alterada em razão da natureza da matéria,
tendo sido transformada em projeto de lei ordinária, nos termos da
Decisão da Presidência de 9/9/2008.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria. Cabe a esta Comissão,
nos termos do art. 102, I, “a” e “b”, combinado com o art. 188 do
Regimento Interno, emitir parecer sobre os aspectos de mérito da
proposição.

Fundamentação
A proposta de lei em exame propõe o reajuste das tabelas de

vencimento básico dos cargos de Procurador do Estado, da carreira
da Advocacia Pública do Estado, de que trata a Lei Complementar nº
81, de 10/8/2008. Trata-se de um reajuste a ser concedido em três
etapas: o primeiro aumento salarial passará a vigorar em 1º/1/2009, o
segundo em 1º/7/2009 e o terceiro em 1º/1/2010. O reajuste total
representará um aumento de 15% no vencimento básico dos
Procuradores.

Como consta no relatório deste parecer, a matéria foi apresentada
pelo Governador do Estado na forma de projeto de lei complementar
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sob o argumento de que as carreiras do Grupo de Atividades Jurídicas
do Poder Executivo estão disciplinadas na Lei Complementar no 81,
de 10/8/2004. De fato, o art. 128 da Constituição Estadual determina
que lei complementar disponha sobre as atividades da Advocacia-
Geral do Estado, todavia, a fixação de vencimentos não é matéria
afeta à organização da carreira e sim à remuneração dos servidores,
matéria para a qual a Constituição Federal não exige quórum especial
para a sua aprovação. Em face dessas razões foi o projeto
transformado em projeto de lei ordinária.

Sob o aspecto de mérito não resta dúvida de que a matéria merece
aprovação desta Casa por promover a valorização profissional de
servidores da área jurídica do Poder Executivo, buscando, em última
análise, a eficiência da prestação dos serviços públicos. Ademais,
pelo que consta na mensagem do Governador que encaminhou o
projeto, a medida observa os parâmetros de responsabilidade fiscal
impostos pela Lei Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000, o que
atesta a sua compatibilidade com os princípios de planejamento e
austeridade fiscal que devem nortear a ação da Administração
Pública.

É também importante ressaltar que a valorização dos servidores da
carreira da Advocacia Pública do Estado se insere num conjunto de
medidas que vem sendo adotadas pelo Poder Executivo na busca de
recompor o vencimento dos cargos dos seus servidores e adequá-los
à complexidade de suas atribuições. Outras proposições de lei
concedendo reajuste às mais diversas categorias foram também
aprovadas por este Parlamento no curso desta legislatura, a exemplo
da Lei nº 17.618, de 2008, que concedeu reajuste nas tabelas de
vencimento básico de todas as carreiras do Grupo de Atividades de
Saúde.

Conclusão
Pelas razões exposta opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.752/2008.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2008.
Ademir Lucas, Presidente e relator - Inácio Franco - Domingos

Sávio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.772/2008
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 279/2008,
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem como
objetivo alterar as Leis nºs 15.293, de 5/8/2004; 15.464 a 15.467, de
13/1/2005, e 15.961, de 30/12/2005, e criar a carreira de Médico da
Área de Seguridade Social.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 25/9/2008 e
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
parecer, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, do
Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão emitir parecer sobre a
matéria quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, o qual
fundamentamos nos termos seguintes.

Fundamentação
A proposição em exame altera as Leis nºs 15.293, de 5/8/2004, que

institui a carreira dos profissionais da educação básica do Estado;
15.464, de 13/1/2005, que institui as carreiras do Grupo de Atividades
de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo e as
carreiras de Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de
Analista Fazendário de Administração e Finanças; 15.465, de
13/1/2005, que institui as carreiras do Grupo de Atividades de
Seguridade Social; 15.466, de 13/1/2005, que institui as carreiras do
Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia; 15.467, de 13/1/2005,
que institui as carreiras do Grupo de Atividades de Cultura, e 15.961,
de 30/12/2005, que estabelece as tabelas de vencimento básico das
carreiras do Poder Executivo que especifica, dispõe sobre a
Vantagem Temporária Incorporável – VTI – e sobre o posicionamento
dos servidores nas carreiras.

Vejamos, pois, cada proposta de alteração.
Primeiramente, a alteração proposta para a Lei nº 15.293 refere-se à

fixação do quantitativo de horas-aula que poderão ser acrescidas à
carga horária semanal de trabalho do Professor de Educação Básica
como instrumento de extensão da carga horária, de que trata o “caput”
do art. 35 da referida lei, substituindo-se o atual limite de 50% da
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carga horária pelo de 18 horas-aula semanais.
Ainda com relação à Lei nº 15.293, propõe-se acrescentar o § 9º ao

art. 35, no intuito de estender ao servidor efetivado em decorrência do
disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado, acrescidos pela Emenda à
Constituição nº 49, de 2001, o direito à extensão da carga horária de
que trata o “caput” do art. 35, quando no exercício de cargo vago ou
em substituição. Após o advento da Lei Complementar nº 100, de
5/11/2007, vários servidores foram efetivados com número de aulas
inferior a 18 por semana, razão pela qual faz-se necessária a previsão
legal para que lhes seja concedida a extensão da carga horária de
que trata o art. 35. Tal proposta, além de promover a valorização
desses servidores, contribuirá para a redução do número de
designações para o exercício da função.

Quanto à alteração da Lei nº 15.464, objetiva-se ampliar a atuação
dos Auditores Fiscais e dos Gestores Fazendários no âmbito da
Secretaria de Estado de Fazenda, atualmente restringida à
Subsecretaria da Receita Estadual da referida Pasta. Outrossim,
pretende-se permitir que a cessão de servidor de que trata o art. 6º da
referida lei se dê com ônus para o órgão de origem, desde que a
cessão seja de interesse estratégico da Secretaria de Estado de
Fazenda.

No que diz respeito à Lei nº 15.465, objetiva-se criar a carreira de
Médico da Área de Seguridade Social, integrante do Grupo de
Atividades de Seguridade Social, cujos cargos serão lotados no
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais –
Ipsemg –, com as respectivas cargas horárias semanais de trabalho.
Por conseguinte, alguns dispositivos da mencionada lei estão sendo
modificados para se ajustarem à nova carreira prevista, especialmente
no tocante ao quantitativo de cargos, à carga horária e à própria
estrutura da carreira, com os níveis, graus, símbolos de vencimentos e
definições de atribuições.

Por ser oportuno, cumpre observar que o quantitativo de cargos
fixado pela proposição para a carreira de Médico da Área de
Seguridade Social é o resultado da transformação de 656 cargos da
carreira de Analista de Seguridade Social e de 60 cargos
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correspondentes às funções públicas da mencionada carreira, cujos
detentores foram efetivados em decorrência do disposto nos arts. 105
e 106 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado, acrescidos pela Emenda à Constituição nº 49,
de 13/6/2001, e lotados no Ipsemg. Contudo, a proposição dispõe
sobre o posicionamento do servidor que teve seu cargo transformado
em cargo da carreira de Médico da Área de Seguridade Social na
estrutura dessa carreira, estabelecendo a correlação entre eles de
acordo com o nível e grau de posicionamento atual, não acarretando,
portanto, acréscimo ou redução na remuneração.

Para a Lei nº 15.466, também se propõe alteração no tocante ao
quantitativo de cargos da carreira de Gestor em Ciência e Tecnologia,
pertencente ao Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia, em face
da criação de 20 cargos proposta pelo projeto em exame.

Igualmente, a Lei nº 15.467 tem alteração proposta no tocante aos
quantitativos de cargos das carreiras de Gestor de Cultura e de
Técnico de Cultura, pertencentes ao Grupo de Atividades de Cultura,
incluindo-se na primeira 18 cargos, e na segunda, 21 cargos.

Quanto aos aspectos jurídicos a serem analisados por esta
Comissão, temos a informar que a proposta não encontra óbice
constitucional à sua tramitação. A regra de iniciativa está sendo
observada, uma vez que o inciso III do art. 66 da Constituição
Estadual confere ao Governador do Estado a iniciativa para propor leis
versando sobre o regime jurídico e a política remuneratória de seus
servidores.

Outro aspecto jurídico a ser observado é a adequação da
proposição em análise à Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei
Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000), uma vez que a
implementação das medidas nela consignadas acarretará aumento da
despesa com pessoal. A LRF conceitua, em seu art. 18, despesa com
pessoal e estabelece limites para tal gasto nos arts. 19 e 20.

O art. 16 da LRF exige, ainda, que qualquer ato que acarrete
aumento de despesa seja acompanhado de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e
nos dois exercícios subseqüentes, bem como de declaração do
ordenador de despesa de que o aumento pretendido tem adequação
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orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e
compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

A esse respeito, informamos que, por meio do Ofício nº 827/2008, da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, foi apresentado
relatório contendo dados sobre o impacto orçamentário-financeiro da
criação dos cargos previstos no projeto. Tais dados serão, no
momento oportuno, analisados pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Consideramos, todavia, necessária a apresentação do Substitutivo
nº 1, na conclusão deste parecer, para conferir maior clareza ao texto
da proposição e em face das seguintes razões.

No que diz respeito às carreiras do Grupo de Atividades de
Tributação, Fiscalização e Arrecadação, previstas na Lei nº 15.464, de
2005, informamos que foi realizada uma reunião com a presença do
relator da matéria e de técnicos desta Casa e da Secretaria de Estado
de Fazenda – SEF –, na qual foram solicitadas por estes algumas
modificações no projeto, concernentes ao tratamento dispensado aos
servidores das referidas carreiras.

Uma delas é a supressão do art. 2º do projeto, diante da verificação
de uma impropriedade jurídica na redação que se pretendeu dar ao §
2º do art. 4º da Lei nº 15.464. Ao especificar que determinadas
funções das carreiras de Auditor Fiscal e de Gestor Fazendário
possuíam natureza de atividades exclusivas de Estado, sem prejuízo
de outras atribuições, feriu-se o sentido do dispositivo constitucional
que trata da matéria. Nos termos do art. 247 da Constituição Federal,
o servidor público desenvolve atividade exclusiva de Estado em
função das atribuições de seu cargo efetivo. Assim, não há como
destacar que, no exercício de determinadas funções do seu cargo, o
servidor desempenha atividade exclusiva de Estado, e em outras não.
A solicitação dos técnicos da SEF foi que se mantivesse a redação do
art. 4º da lei, que, de forma correta, prevê que as atribuições dos
referidos cargos possuem natureza de atividade exclusiva de Estado.

Outra proposta incide sobre o art. 3º do projeto, que altera o art. 6º
da Lei nº 15.464. O “caput” do art. 6º estabelece que a cessão do
servidor ocupante de cargos das carreiras previstas nessa lei só é
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admitida para órgão ou entidade em que não haja a carreira a que
pertence o servidor para o exercício de cargo de provimento em
comissão ou função gratificada, sem ônus para o órgão de origem.
Vale informar que esta é uma regra geral prevista em outras leis que
instituíram carreiras no âmbito do Poder Executivo. Pretende-se,
agora, que, em determinados casos que sejam de interesse
estratégico da SEF, a cessão de servidores para o desempenho de
cargo em comissão ou função gratificada possa se dar com ônus para
aquela Pasta, desde que devidamente autorizada pelo seu titular.
Pretende-se também assegurar a esse servidor o recebimento da
remuneração a que fazia jus no desempenho do seu cargo efetivo,
inclusive da Gratificação de Estímulo à Produção Individual – Gepi –,
prevista na Lei nº 6.762, de 23/12/75. Todavia, a redação do projeto,
além de não deixar claro o objetivo pretendido, estabelecia que essa
hipótese de cessão com ônus para o órgão de origem somente seria
admitida para o desempenho de cargos e funções vinculados à
tributação, fiscalização e arrecadação. Por meio do substitutivo,
propõe-se, a pedido da SEF, a retirada da referida restrição.
Destacamos, por ser oportuno, que essa alteração não importará em
aumento de despesa para o Poder Executivo, podendo, assim, ser
apresentada por parlamentar.

No tocante à alteração da redação do item II.2 do Anexo II da Lei nº
15.464, proposta no art. 4º do projeto, o intuito é o de estabelecer que
as atribuições do cargo de Gestor Fazendário serão exercidas
especialmente no âmbito da Subsecretaria da Receita Estadual –
SRE. A legislação vigente prevê que as atribuições das carreiras de
Auditor Fiscal e de Gestor Fazendário são inerentes àquela
Subsecretaria. O projeto determina que as duas carreiras passarão a
desempenhar atribuições de interesse da Secretaria de Estado de
Fazenda, ampliando, de certa forma, o rol de atribuições dessas
carreiras. Todavia, ao delimitar o caráter especial das atribuições de
tais carreiras, previu que o Auditor desenvolverá atividades da SRE,
não fazendo a mesma previsão para o Gestor Fazendário. Como a
atuação dos servidores das mencionadas carreiras se dá
especificamente no âmbito da SRE, o relator acolhe a sugestão do
Poder Executivo de dispensar o mesmo tratamento ao Gestor
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Fazendário, atendendo, também, a uma reivindicação dos Gestores
Fazendários a nós apresentada, bem como a proposta de emenda do
Deputado Domingos Sávio, razão pela qual esta fica prejudicada.

Por fim, por meio do substitutivo, suprimimos do inciso I do art. 8º da
Lei nº 15.465, previsto no art. 7º do projeto, que estabelece nova
carga horária para ingresso em carreiras do Grupo de Atividades de
Seguridade Social, as carreiras de Auxiliar de Seguridade Social e de
Auxiliar Geral de Seguridade Social. O art. 11 da referida lei, que
instituiu tais carreiras, previu expressamente que não haveria mais
ingresso em ambas. Como não há a intenção de se alterar essa regra,
não faz sentido o estabelecimento de carga horária de ingresso para
essas carreiras.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.772/2008, na forma do Substitutivo nº
1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera as Leis nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, nº 15.464, nº

15.465, nº 15.466, nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005, e nº 15.961,
de 30 de dezembro de 2005, e cria a carreira de Médico da Área de
Seguridade Social.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 35 da Lei n° 15.293, de 5 de agost o de 2004, fica

acrescido de um § 9º e seu “caput” e § 2º passam a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 35 - A carga horária semanal de trabalho do Professor de
Educação Básica poderá ser acrescida de até dezoito horas-aula,
para ministrar conteúdo curricular para o qual seja habilitado ou esteja
autorizado a lecionar, com valor adicional proporcional ao valor do
vencimento básico estabelecido na tabela da carreira de Professor de
Educação Básica, enquanto permanecer nessa situação.

(...)
§ 2° - As aulas atribuídas por exigência curricular  não estão

incluídas no limite estabelecido no “caput”.
(...)
§ 9º - Ao servidor alcançado pelo art. 7º da Lei Complementar nº
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100, de 6 de novembro de 2007, ocupante de cargo com número de
aulas inferiores a 18 horas-aula semanais, poderá ser atribuída
extensão de carga horária no mesmo conteúdo do cargo, em cargo
vago ou em substituição.”.

Art. 2º – Fica acrescentado ao art. 6º da Lei nº 15.464, de 13 de
janeiro de 2005, o seguinte § 1º, passando o seu parágrafo único a
vigorar como § 2º, com a redação que se segue:

“Art. 6º – (...)
§ 1º – O servidor cedido para o exercício de cargo de provimento em

comissão ou função gratificada, em atendimento a interesses
operacionais ou estratégicos da Secretaria de Estado de Fazenda,
poderá perceber a remuneração a que faria jus no exercício do seu
cargo efetivo, com ônus para o órgão de origem, mediante
manifestação expressa e motivada do seu titular.

§ 2° – A remuneração a que se refere o § 1° abrange rá as
gratificações percebidas pelo servidor a qualquer título.”.

Art. 3º – Os itens II.1 e II.2, do Anexo II a que se refere o art. 4º da
Lei nº 15.464, de 2005, passam a vigorar com as seguintes redações:

“II.1 - Auditor Fiscal da Receita Estadual - Afre
Em caráter geral, as atribuições da Secretaria de Estado de

Fazenda, especialmente as relativas às atividades de competência da
Subsecretaria da Receita Estadual.

(...)
II.2 – Gestor Fazendário – Gefaz
Em caráter geral, as atribuições da Secretaria de Estado de

Fazenda não privativas do Auditor Fiscal, em especial as atribuições
relativas às atividades de competência da Subsecretaria da Receita
Estadual – SRE –, principalmente: (...).”.

(...)
Art. 4º – Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 15.465, de 13 de

janeiro de 2005, o seguinte inciso VII:
“Art. 1º - (...)
VII - Médico da Área de Seguridade Social.”
Art. 5º – O inciso I do art. 3º da Lei nº 15.465, de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º – (...)
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I - no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - Ipsemg -, cargos das carreiras de Analista de Seguridade
Social, Médico da Área de Seguridade Social, Técnico de Seguridade
Social e Auxiliar de Seguridade Social;

(...)
Art. 6º – O art. 8º da Lei nº 15.465, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 8° – Os servidores que, após a publicação des ta lei,

ingressarem em cargo de carreira do Grupo de Atividades de
Seguridade Social, terão as seguintes cargas horárias semanais de
trabalho:

I - trinta ou quarenta horas semanais, conforme definido no edital do
concurso público, para os ocupantes de cargos das carreiras de
Analista de Seguridade Social, Técnico de Seguridade Social, Analista
de Gestão de Seguridade Social e Assistente Técnico de Seguridade
Social; e

II - vinte horas semanais para os ocupantes de cargos de Médico da
Área de Seguridade Social e para os ocupantes de cargos de Analista
de Gestão de Seguridade Social que desempenharem a função de
Médico.

§ 1º - Os servidores que ingressarem na carreira de Médico da Área
de Seguridade Social e que forem designados para o exercício de
suas funções em regime de plantão no Hospital Governador Israel
Pinheiro, terão carga horária semanal de trabalho de doze horas.

§ 2º - Os servidores que ingressarem na carreira de Técnico de
Seguridade Social e forem designados para o desempenho da função
de Técnico de Radiologia, em exercício no Ipsemg, terão carga
horária semanal de trabalho de vinte horas, quando no efetivo
exercício da função.

§ 3º - Na hipótese de dispensa do regime de trabalho previsto no §
1º, o servidor passará a cumprir carga horária semanal de trabalho de
vinte horas.

§ 4º - Na hipótese de dispensa da função mencionada no § 2º ou de
desempenho de função diversa da de Técnico de Radiologia, o
servidor passará a cumprir carga horária semanal de trabalho de trinta
horas.”.
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Art. 7º – O art. 10 da Lei nº 15.465, de 2005, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

“Art. 10 – (...)
III - para as carreiras de Analista de Seguridade Social e Médico da

Área de Seguridade Social:
(...)
§ 3º - Para fins de ingresso e promoção na carreira de Médico da

Área de Seguridade Social, os títulos de especialidade médica
reconhecidos por convênio entre o Conselho Federal de Medicina -
CFM -, a Associação Médica Brasileira AMB e a Comissão Nacional
de Residência Médica - CNRM -, equivalem à pós-graduação ‘lato
sensu’.”.

Art. 8º – Ficam transformados seiscentos e cinqüenta e seis cargos
da carreira de Analista de Seguridade Social, instituída pela Lei n°
15.465, de 2005, lotados no Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais - Ipsemg -, em seiscentos e cinqüenta e seis
cargos da carreira de Médico da Área de Seguridade Social.

Parágrafo único - Em conseqüência das transformações de cargos
de que trata o “caput”, a quantidade de cargos da carreira de Analista
de Seguridade Social, constante no item I.1.3 do Anexo I da Lei n°
15.465, de 2005, passa a ser de mil e vinte e sete.

Art. 9º – Os sessenta cargos correspondentes às funções públicas
da carreira de Analista de Seguridade Social, no exercício da função
de Médico, cujos detentores tiverem sido efetivados em decorrência
do disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, acrescidos pela Emenda à Constituição
nº 49, de13 de junho de 2001, ficam transformados em sessenta
cargos da carreira de Médico da Área de Seguridade Social, lotados
no Ipsemg.

Art. 10 – O inciso I do art. 39 da Lei nº 15.465, de 2005, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 39 – (...)
I - vinte horas para os cargos das carreiras de Analista de

Seguridade Social e Médico da Área de Seguridade Social, lotados no
Ipsemg e de Analista de Gestão de Seguridade Social, lotados no
IPSM, com exceção dos servidores ocupantes da carreira de Médico
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da Área de Seguridade Social, quando submetidos ao regime de
plantão no Hospital Governador Israel Pinheiro, para os quais fica
mantida a carga horária semanal de doze horas;

(...)
Art. 11 – Fica acrescentado ao Anexo I da Lei nº 15.465, de 2005, o

seguinte item I.1.4:
“I.1.4 - Médico da Área de Seguridade Social
Carga horária semanal de trabalho: 20 horas semanais
* - A tabela contendo a a carga horária semanal de trabalho (20

horas) de Médico da Área de Seguridade Social foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 19.11.2008.

Art. 12 – O item II.1.3 do Anexo II da Lei nº 15.465, de 2005, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“II.1.3 - Analista de Seguridade Social
Gerir o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos

Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais, por meio dos
instrumentos de acompanhamento, controle e fiscalização da
arrecadação da contribuição previdenciária e da saúde, dos
investimentos para manutenção dos Planos de Benefício e Custeio do
Sistema Previdenciário, da formulação, da implementação, da
execução, do acompanhamento e da avaliação da prestação da
assistência hospitalar, farmacêutica, odontológica, previdenciária e
social, atuando em todas as atividades compatíveis com o nível
superior de escolaridade vinculadas às competências legais do
Ipsemg.”

Art. 13 – Fica acrescentado ao Anexo II da Lei nº 15.465, de 2005, o
seguinte item II.1.4:

“II.1.4 - Médico da Área de Seguridade Social
Participar de todos os atos pertinentes ao exercício da medicina nas

unidades do Ipsemg, prestando atendimento no campo da medicina
social, preventiva, curativa e de suas especialidades clínicas e
cirúrgicas; examinar, diagnosticar, programar, tratar, registrar e
encaminhar pacientes para defesa e proteção da saúde individual e
coletiva. Desempenhar outras tarefas que exijam a aplicação de
conhecimentos especializados de medicina, no âmbito de atuação do
Ipsemg.”
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Art. 14 – A tabela constante no Anexo III da Lei nº 15.465, de 2005,
passa a vigorar na forma do Anexo I.

Art. 15 – O servidor que teve seu cargo transformado nos termos
dos arts. 9º e 10 será posicionado, por meio de Resolução Conjunta
da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão e do Presidente
do Instituto de Previdência do Estado de Minas Gerais, na estrutura da
carreira de que trata o art. 12, de acordo com a correlação constante
no Anexo II.

Parágrafo único - O posicionamento de que trata o “caput” ocorrerá
no mesmo nível e grau de posicionamento atual, não acarretando
acréscimo nem redução na remuneração.

Art. 16 – Ficam criados vinte cargos na carreira de Gestor em
Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei nº 15.466, de 13 de janeiro de
2005, pertencente ao Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia do
Poder Executivo.

Parágrafo único - Em virtude do disposto no “caput”, o quantitativo
de cargos de provimento efetivo da carreira de Gestor em Ciência e
Tecnologia, constante no item I.1.3 do Anexo I da Lei nº 15.466, de
2005, passa a ser de duzentos e setenta e cinco.

Art. 17 – Ficam criados dezoito cargos na carreira de Gestor de
Cultura e vinte e um cargos na carreira de Técnico de Cultura, de que
tratam a Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005, pertencente ao
Grupo de Atividades de Cultura do Poder Executivo.

Parágrafo único - Em virtude do disposto no “caput”, o quantitativo
de cargos de provimento efetivo das carreiras de Gestor de Cultura e
de Técnico de Cultura, constante nos itens I.1.1 e I.1.2 do Anexo I da
Lei nº 15.467, de 2005, passa a ser, respectivamente, de trezentos e
seis e trezentos e quarenta e dois.

Art. 18 – Fica acrescentado ao Anexo V da Lei nº 15.961, de 30 de
dezembro de 2005, o item V.1.4, na forma constante do Anexo III.

Art. 19 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I

(a que se refere o art. 15 da Lei n° , de de de 200 8)
“ANEXO III

(a que se refere o § 5º do art. 37 da Lei nº 15.465, de 13 de janeiro de
2005)



672

Quantitativo dos Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à
Constituição nº 49, de 13 de Junho de 2001, e das Funções Públicas
não Efetivadas do Quadro de Pessoal do Ipsemg

* - A tabela contendo o Quantitativo dos Cargos Resultantes de
Efetivação pela Emenda à Constituição nº 49, de 13 de Junho de
2001, e das Funções Públicas não Efetivadas do Quadro de Pessoal
do Ipsemg foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19.11.2008.

ANEXO II
(a que se refere o art. 16 da Lei n° , de de de 200 8)

* - A tabela contendo o Anexo II a que se refere o art. 16 da Lei nº de
de de 2008, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19.11.2008.

ANEXO III
(a que se refere o art. 19 da Lei n° , de de de 200 8)

“ANEXO V
(a que se refere o inciso V do art. 1° da Lei n° 15 .961, de 30 de

dezembro de 2005)
Tabelas de Vencimento Básico dos Servidores das Carreiras do

Grupo de Atividades de Seguridade Social
V.1 - Tabelas de vencimento básico das carreiras do Instituto de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg
V.1.4. Carreira de Médico da área de seguridade social
Carga horária: 20 horas
* - A tabela contendo o Quantitativo dos Cargos Resultantes de

Efetivação pela Emenda à Constituição nº 49, de 13 de Junho de
2001, e das Funções Públicas não Efetivadas do Quadro de Pessoal
do Ipsemg foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19.11.2008.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.832/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento externo junto ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID – destinado à
execução do Projeto de Fortalecimento Institucional para
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Modernização da Gestão Fiscal do Estado – Profort-Sef e dá outras
providências.

Inicialmente, a proposição foi distribuída à Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
aos aspectos financeiro e orçamentário, em conformidade com o art.
188, combinado com o art. 102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela visa a autorizar o Poder Executivo a contratar

operação de crédito, até o limite de US$ 40.000.000,00, com o BID. A
proposição estabelece a obrigatoriedade de que os recursos
resultantes da referida operação de crédito sejam aplicados na
execução do Projeto Profort, da Secretaria de Estado de Fazenda,
que visa modernizar e fortalecer a gestão fiscal do Estado. Em
especial, o projeto prevê o implemento da gestão de receitas e a
viabilização de ações de melhoria nas áreas de controle e
acompanhamento financeiro.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise jurídico-
constitucional, entendeu não haver óbices à tramitação da matéria. De
acordo com seu parecer, a autorização legislativa para a contratação
de operação de crédito pelo Estado faz-se necessária por força do
disposto no art. 32, § 1º, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 101,
de 2000, e nos arts. 61, inciso IV, e 90, inciso XVIII, da Constituição
mineira. Ressalta ainda essa Comissão que a realização da operação
de crédito que se pretende autorizar deverá obedecer ao disposto nas
Resoluções nº 40, de 20/12/2001, alterada pela Resolução nº 5, de
3/4/2002, e nº 43, de 21/12/2001, alterada pelas Resoluções nº 3, de
2/4/2002, nº 21, de 4/7/2006, nº 32, de 13/7/2006, nº 40, de
18/12/2006, e nº 49, de 24/12/2007, todas do Senado Federal.

Entre as exigências estabelecidas pela Lei de Responsabilidade
Fiscal para a realização de operação de crédito, destacamos: a
verificação, pelo Ministério da Fazenda, do cumprimento dos limites e
condições de endividamento estabelecidos para cada ente da
Federação; a existência de prévia e expressa autorização para a
contratação, na Lei Orçamentária, em créditos adicionais ou em lei
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específica; a inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos
recursos provenientes da operação; a observância dos limites fixados
pelo Senado Federal; a autorização específica do Senado Federal
quando se tratar de operação de crédito externo; o atendimento do
disposto no inciso III do art. 167 da Constituição Federal, que veda a
realização de operações de crédito que excedam o montante das
despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos
suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo
Legislativo por maioria absoluta.

A título de contragarantia à garantia prestada pela União, o projeto
prevê a vinculação das receitas tributárias do Estado discriminadas
nos arts. 155, 157 e 159 da Constituição Federal, vinculação esta que
encontra amparo no § 4º do art. 167 daquela Constituição. Dispõe,
ainda, que o Orçamento do Estado consignará, anualmente, os
recursos necessários ao atendimento das despesas relativas à
amortização do principal, ao pagamento de juros e dos demais
encargos pertinentes.

No Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011,
o Programa 029, da área de resultado Qualidade Fiscal, trata do
Fortalecimento Institucional para Modernização da Gestão Fiscal. Os
objetivos do programa são: a) manter o compromisso com o equilíbrio
das contas públicas, aprimorando a prevenção e a mitigação de riscos
fiscais por meio de uma gestão moderna e eficiente para subsidiar a
elevação da capacidade de investimentos; b) aprimorar os
mecanismos de cobrança e os instrumentos de arrecadação fiscal.
Para o período do PPAG estão previstos gastos de R$70.800.000,00.
Entre as ações do programa, três se destacam: aperfeiçoamento da
gestão de cadastro e implantação do sistema público de escrituração
digital, melhoria da eficiência e eficácia da administração tributária e
modernização da gestão e aperfeiçoamento dos serviços de
tecnologia da informação e comunicação. Essas três ações
representam 85% dos gastos previstos para a execução do programa.

Quanto ao limite global para o montante da dívida consolidada do
Estado, a Resolução do Senado Federal nº 40, de 2001, determina
que, ao final do 15º exercício financeiro contado a partir do
encerramento do ano de sua publicação, a Dívida Consolidada
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Líquida – DCL não poderá ser superior a duas vezes a Receita
Corrente Líquida – RCL. Dispõe, ainda, que, durante o período de
transição de 2002 a 2017, o excedente apurado em 2001 deverá ser
reduzido, no mínimo, à proporção de um quinze avos a cada exercício
financeiro. Assim, para o ano de 2008, o limite de endividamento é de
218,35% da RCL. No entanto, nos termos do Relatório de Gestão
Fiscal publicado pela Contadoria-Geral do Estado no “Minas Gerais”
de 30/9/2008, esse percentual está em 165,86%, ou seja, bem abaixo
do limite permitido. Não há óbices, portanto, para a efetivação da
operação de crédito em análise sob a ótica da Lei Complementar
Federal nº 101, de 2000, e sob o ponto de vista orçamentário.

Destacamos, finalmente, que o contrato de empréstimo deverá ser
analisado pelo Ministério da Fazenda, por ocasião do envio do pleito
ao Senado Federal, nos termos do art. 29 da Resolução nº 43 daquela
Casa.

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

2.832/2008 no 1º turno.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente e relator - Antônio Carlos Arantes -

Carlos Pimenta - Fábio Avelar - Ademir Lucas.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.833/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o projeto de lei em
epígrafe institui o Adicional de Desempenho – ADE –, no âmbito do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 30/10/2008, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira.

Cabe a esta Comissão analisar a matéria quanto à sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade nos termos do art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em estudo pretende instituir o Adicional de

Desempenho –ADE– no âmbito do Ministério Público do Estado.



676

Trata-se de proposta que se coaduna com dispositivos da
Constituição do Estado, especialmente o art. 31, que, com a alteração
feita pela Emenda Constitucional nº 57, de 2003, passou a prever, de
forma expressa, o pagamento do ADE como forma de valorizar a
condição social do servidor público e de estimular a sua produtividade
e eficiência no desempenho de suas funções.

A referida emenda constitucional, juntamente com a legislação
editada no ano de 2003, teve o condão de implementar uma
verdadeira reforma administrativa no âmbito do Estado. Nessa
ocasião, incluiu-se na Carta mineira dispositivo que vedou o
recebimento de qualquer adicional que levasse em conta somente o
tempo de serviço, com o objetivo de que o servidor passasse a ser
valorizado e recompensado financeiramente pelo seu desempenho e
pela sua produtividade.

O ADE já foi instituído no âmbito dos Poderes Executivo e
Legislativo, e a proposta de lei que ora se analisa utiliza os mesmos
parâmetros para a concessão do adicional para os servidores do
Ministério Público.

Nos termos da proposta fará jus ao ADE o servidor efetivo que tenha
ingressado no Ministério Público após 15/7/2003, data da publicação
da Emenda Constitucional nº 57, que vedou o recebimento do
qüinqüênio aos servidores que ingressassem no Estado após essa
data. Poderá também perceber o ADE o servidor ingresso no serviço
público antes da publicação da referida emenda constitucional desde
que faça uma opção expressa e irretratável por substituir as
vantagens por tempo de serviço a que tenha direito pelo ADE.
Ressalte-se que é vedado o pagamento do ADE aos servidores
ocupantes, exclusivamente, de cargos em comissão.

Nos termos do projeto, são requisitos para o recebimento do ADE a
conclusão do estágio probatório e a avaliação satisfatória do servidor
em no mínimo três avaliações de desempenho individual – ADI. É
considerado satisfatório o resultado igual ou superior a 70% na ADI,
cujo cálculo é feito pela aplicação do percentual previsto no anexo da
lei sobre o vencimento básico do servidor. Assim, um servidor que
obteve três resultados satisfatórios em ADIs fará jus ao recebimento
de um percentual mensal de 6% sobre o seu vencimento básico. Ao
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obter cinco avaliações satisfatórias o percentual passa a ser de 10%.
O limite máximo do percentual é de 70%, no caso de o servidor obter
35 avaliações de desempenho satisfatórias.

O projeto deixa ainda claro que, findo o estágio probatório, o
servidor poderá utilizar os resultados satisfatórios obtidos no período
para fazer jus ao recebimento do ADE. É garantido também o
pagamento retroativo do ADE para os servidores que ingressaram em
cargo efetivo após 15/7/2003, a partir da data em que foram
preenchidos os requisitos para o seu recebimento.

Quanto aos aspectos jurídicos a serem analisados por esta
Comissão, temos a informar que a proposta não encontra óbices
constitucionais à sua tramitação. A regra de iniciativa está sendo
observada, uma vez que o § 2º do art. 127 da Constituição Federal
confere ao Ministério Público a iniciativa para propor leis versando
sobre a política remuneratória dos seus servidores.

Outro aspecto jurídico a ser observado é a adequação da
proposição em análise à Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei
Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000 - uma vez que a
implementação das medidas nela consignadas, se aprovadas,
acarretarão aumento de despesa com pessoal. A LRF conceitua, em
seu art. 18, despesa com pessoal e estabelece limites para os
referidos gastos nos arts. 19 e 20. O limite de gastos com pessoal do
Ministério Público dos Estados é de 2% da Receita Corrente Líquida,
nos termos do referido art. 19.

O art. 16 da LRF exige, ainda, que qualquer ato que acarrete
aumento de despesa seja acompanhado de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e
nos dois exercícios subseqüentes, bem como de declaração do
ordenador de despesa de que o aumento pretendido tem adequação
orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e
compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

A esse respeito, informamos que, juntamente com o projeto, foi
apresentado relatório contendo dados sobre o impacto orçamentário-
financeiro do pagamento do ADE, bem como a declaração do
ordenador de despesas do Ministério Público de que as despesas
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decorrentes da implementação das medidas previstas no projeto de lei
em análise estão em consonância com as leis orçamentárias previstas
na LRF. Tais dados serão, em momento oportuno, analisados pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Por fim, vislumbramos a necessidade de apresentar algumas
emendas à proposição em tela para adequar o seu texto à técnica
legislativa.

A Emenda nº 1 propõe nova redação ao “caput” e ao § 2º do art. 2º
do projeto, com o intuito de deixar claro que o pagamento do ADE
será mensal. A falta dessa previsão poderia levar ao entendimento de
que, uma vez calculado o percentual a ser pago, fosse ele devido
apenas uma vez no ano, por exemplo. Propõe-se ainda um
aprimoramento técnico da redação do § 2º do art. 2º, para esclarecer
que os servidores que já estavam no Estado antes da Emenda nº 57 e
que foram nomeados para outro cargo público estadual em virtude de
aprovação em concurso poderão também optar pelo recebimento do
ADE na forma do inciso II do art. 2º do projeto.

Merece também reparo a redação do § 1º do art. 4º, que prevê que
os três maiores resultados satisfatórios obtidos nas ADIs no período
de estágio probatório serão utilizados para o cálculo do ADE. Como o
cálculo do ADE se dá com base apenas no número de avaliações
satisfatórias e não na nota obtida na avaliação, não faz sentido a
previsão de que os maiores resultados serão computados. Propõe-se,
por ser oportuno, o aprimoramento da redação do “caput” do art. 4º.

A Emenda nº 3 propõe nova redação ao art. 6º da proposição, de
forma a deixar claro que as ADIs satisfatórias obtidas pelo servidor até
a data da aprovação do projeto de lei em análise poderão ser
computadas para fins de obtenção do ADE para os servidores que
ingressaram no serviço público após 15/7/2003.

Conclusão
Pelas razões expostas concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.833/2008 com
as Emendas nºs 1 a 3.

Emenda nº 1
Dê-se ao “caput” e ao § 2º do art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º – O ADE será pago, mensalmente, nos termos desta lei e de
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resolução do Procurador-Geral de Justiça:
(...)
§ 2º – O servidor que perceba adicionais por tempo de serviço na

forma do disposto no art. 118 do Ato das Disposições Transitórias da
Constituição do Estado poderá optar pelo recebimento do ADE nos
termos do inciso II deste artigo.”.

Emenda nº 2
Dê-se ao “caput” e ao § 1º do art. 4º a seguinte redação:
“ Art. 4º – O valor do ADE corresponde a um percentual mensal, não

cumulativo, calculado sobre o vencimento básico do servidor, levando-
se em conta o número de ADIs satisfatórias, nos termos do Anexo
desta lei.

§ 1º – Serão considerados para cálculo do percentual do ADE o
número de resultados satisfatórios obtidos em ADIs durante o estágio
probatório.”.

Emenda nº 3
Dê-se ao “caput” do art. 6º a seguinte redação:
“ 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, e que preencha os requisitos
constantes no art. 3º, o direito de computar os resultados satisfatórios
obtidos em ADIs até a data de publicação desta lei.”.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.848/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe “institui a Política de Saúde Mental para os Agentes de
Segurança Penitenciária e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 30/10/2008, a proposição foi
encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, emitir parecer sobre a
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.
Fundamentação

O projeto em tela institui a política de saúde mental para os agentes
de segurança penitenciária, a qual inclui o planejamento, a execução,
o controle, a fiscalização e a avaliação de todas as atividades
relacionadas à saúde mental do agente de segurança penitenciária,
de modo a possibilitar o pleno uso e gozo do seu potencial físico e
mental.

Primeiramente, ressaltamos a competência concorrente da União,
dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre proteção e
defesa da saúde, conforme estabelece o inciso XII, “in fine”, do art. 24
da Constituição da República.

Por sua vez, os arts. 196 e 186 das Constituições Federal e
Estadual, respectivamente, dispõem que a saúde é direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos.

No âmbito infraconstitucional, a Lei no 13.317, de 24/9/99, que
contém o Código de Saúde do Estado, enfatiza as normas constantes
das Constituições Federal e Estadual, estabelecendo, em seu art. 3o,
que a “saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao
Estado promover as condições indispensáveis a seu pleno exercício”.

Vê-se, dessa forma, que o objetivo do projeto em estudo, que é
resguardar a saúde mental dos Agentes de Segurança Penitenciária,
está em consonância com ditames constitucionais e legais que militam
em benefício da proteção e da defesa da saúde humana.

Quanto à implementação de políticas por meio de lei, esclarecemos
que esta Comissão entende que projeto de lei, ainda que de iniciativa
de parlamentar, pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais,
não admitindo-se, todavia, que a proposição entre em detalhes ou
disponha sobre programas. Este entendimento foi adotado, por
exemplo, na apreciação do Projeto de Lei nº 56/2007, que se
converteu na Lei nº 17.438, de 2008, a qual institui política estadual de
incentivo à utilização de sementes selecionadas nas propriedades que
se dedicam à agricultura familiar.

Por fim, devemos considerar as dificuldades enfrentadas pelos
agentes para manter a segurança das prisões, em virtude dos
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conflitos, da precariedade das instalações, da desproporção numérica
entre agentes e detentos, do risco de agressão, da falta de preparo na
formação dos agentes, da desvalorização profissional e,
principalmente, do caráter violento da atividade executada, que
repercute na vida fora do trabalho.

Dessa forma, entendemos que a proposição sob comento deve
prosperar nesta Casa Legislativa. No entanto, com o fito de adequar o
projeto à técnica legislativa, apresentamos o Substitutivo nº 1, o qual
poderá vir a ser aperfeiçoado pela comissão de mérito.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.848/2008 na
forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui a Política Estadual de Saúde Mental dos Agentes de

Segurança Penitenciária.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica instituída a Política Estadual de Sa úde Mental dos

Agentes de Segurança Penitenciária, com a finalidade de resguardar a
saúde mental dos referidos agentes e ainda:

I – promover o bem-estar psicossocial dos Agentes de Segurança
Penitenciária;

II – executar ações preventivas no combate ao surgimento de
transtornos mentais;

III – promover assistência integral aos acometidos de transtorno
mental, visando à recuperação de sua saúde.

Art. 2º - São diretrizes da política instituída por esta lei:
I – a garantia de acesso às medidas de prevenção e assistência à

saúde mental;
II – a participação de Prefeituras Municipais, sindicatos,

organizações não governamentais e outras entidades representativas
dos Agentes de Segurança Penitenciária no planejamento e na
execução das ações;

III – a integração entre entidades e órgãos públicos que atuam na
área de saúde mental;

IV – desenvolvimento de ações extra-hospitalares destinadas à
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recuperação de pacientes acometidos de transtornos mentais.
Art. 3º - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei,

incumbe ao Estado:
I – implantar programas e projetos voltados para a saúde mental dos

Agentes de Segurança Penitenciária;
II – prestar assistência aos Agentes de Segurança Penitenciária;
III – criar um sistema de informações de base epidemológica;
IV – promover o desenvolvimento da pesquisa e a adoção de

medidas relacionadas à saúde mental dos Agentes de Segurança
Penitenciária;

V – promover ações de qualificação profissional dos Agentes de
Segurança Penitenciária;

VI – avaliar as condições de trabalho e as atividades executadas
pelos Agentes de Segurança Penitenciária;

VII – divulgar as ações desenvolvidas;
VIII – identificar as fontes de financiamento para a implementação

da política de que trata esta lei.
Parágrafo único – O Estado assegurará, no planejamento e na

execução da política definida nesta lei, a participação de sindicatos,
organizações não governamentais e outras entidades representativas
dos agentes de segurança penitenciária.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.765/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.765/2008, de autoria do Deput ado Sebastião
Costa, que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de
Segurança Pública – Consep – de Ipaba, com sede no Município de
Ipaba, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 2.765/2008

Declara de utilidade pública o 1° Conselho Comunitá rio de Segurança
Pública de Ipaba, com sede no Município de Ipaba.

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

Comunitário de Segurança Pública de Ipaba, com sede no Município
de Ipaba.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão - relatora -

Gilberto Abramo.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
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Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h14min, a lista

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Gláucia Brandão, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à

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

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

“MENSAGEM N° 299/2008*
Belo Horizonte, 18 de novembro de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Apraz-me encaminhar a Vossa Excelência, para exame e

deliberação da egrégia Assembléia Legislativa, o Projeto de lei
incluso, que dá denominação a obras de arte da MG-10 - Linha Verde.

A providência consubstanciada no projeto tem em vista homenagear
a memória de destacados coestaduanos que, nas suas respectivas
áreas de atuação, legaram-nos exemplos de honradez, seriedade e
dedicação ao trabalho, razão por que perenizar a lembrança de grupo
tão valoroso é enriquecer sobremaneira a história de Minas.

Faço juntar a esta, para melhor conhecimento dos Senhores
Deputados, um pequeno resumo da rica biografia dos homenageados.

Tratando-se de matéria que exige definição legal compatível com a
inauguração das obras da Linha Verde, prevista para dezembro
próximo, solicito seja o Projeto apreciado em regime de urgência, de
que trata o art. 272 do Regimento Interno dessa augusta casa.

Renovo, na oportunidade, a Vossa Excelência e a seus nobres
pares, a expressão de minha consideração e apreço.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado de Minas
Gerais, em exercício.

Dados Biográficos
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João Guimarães Rosa (Cordisburgo, 27 de junho de 1908 - Rio de
Janeiro, 19 de novembro de 1967) foi um dos mais importantes
escritores brasileiros de todos os tempos. Foi também médico e
diplomata. Os contos e romances escritos por João Guimarães Rosa
ambientam-se quase todos no chamado sertão brasileiro. A sua obra
destaca-se, sobretudo, pelas inovações de linguagem, sendo marcada
pela influência de falares populares e regionais. Tudo isso, somado a
sua erudição, permitiu a criação de inúmeros vocábulos a partir de
arcaísmos e palavras populares, invenções e intervenções semânticas
e sintáticas.

Agostinho Patrus (Belo Horizonte, 24 de setembro de 1939 - 24 de
fevereiro de 2008) foi um médico e político mineiro, um dos quinze
filhos do comerciante libânes Patrús João Simão e de Maria da
Conceição Patrús. Graduado em medicina pela Universidade Federal
de Minas Gerais em 1966, especializando-se em oftalmologia, casou-
se com Orcanda Patrus, também médica. Deputado estadual por seis
legislaturas consecutivas, de 1983 a 2007, foi Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais de 1995 a 1997,
tendo assumido por diversas vezes, em interinidade, o cargo de
Governador do Estado de Minas Gerais.

Célio de Castro (Carmópolis de Minas, 11 de julho de 1932 - Belo
Horizonte, 20 de julho de 2008) foi um médico e político brasileiro. O
auge de sua carreira foi marcado pelo maior fenômeno político
brasileiro, quando saiu nas pesquisas com apenas 2% e derrotou os
dois maiores grupos políticos na disputa pela prefeitura da capital
mineira, o PSDB e o PT. Em seguida permaneceu no partido PSB,
sendo eleito pela segunda vez. Conhecido com “Dr. BH”, Célio de
Castro deixou seu legado político para o seu filho Rodrigo e para o
prefeito Pimentel, que naturalmente deu continuidade aos avanços
políticos apresentados por Célio de Castro, considerado por muitos o
político que mais compreendeu as necessidades do povo de Belo
Horizonte.

Antônio Aureliano Chaves de Mendonça (Três Pontas, 13 de janeiro
de 1929 - Itajubá, 1º de maio de 2003) foi um político brasileiro,
governador de Minas Gerais (1975-1978) e vice-presidente da
República (1979-1985). Foi o primeiro vice civil do regime militar
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desde Pedro Aleixo (o vice de Artur da Costa e Silva, que foi impedido
de assumir pelos militares quando esse ficou doente, o substituindo
por uma junta), já indicando a dissolução das bases do regime.
Ocupou a titularidade por dois períodos relativamente extensos (dois
meses em 1981 e cerca de um mês em 1983), devido aos problemas
de saúde de João Figueiredo.

Wadson Lima - Ex-Vereador Wadson Lima (PSB), ex-secretário de
Esportes no governo Célio de Castro. Foi também treinador da
Seleção Brasileira Feminina Juvenil de Volei. Professor renomado de
educação física, treinou várias equipes da liga masculina e feminina
de volei, político defensor do esporte em Belo Horizonte, Wadson foi
um grande herói do esporte mineiro do Brasil, deixou-nos tristes por
uma fatalidade, mas felizes ao lembrarmos de seus feitos, sendo um
deles o grande incentivo dado à kickball, com respeito e conhecimento
profundo do esporte.

PROJETO DE LEI Nº 2.886/2008
Dá denominação a obras de arte da MG-10 – Linha Verde.
Art. 1° - As obras de arte abaixo discriminadas, qu e integram o

complexo rodoviário MG-10 – Linha Verde, passam a ter as seguintes
denominações:

I - viaduto 12, no Km 13,7, de acesso ao Centro Administrativo: João
Guimarães Rosa;

II - viaduto 13, no Km 16,5, de acesso a Santa Luzia: Deputado
Agostinho Patrus;

III - viaduto 14, no Km 23,7, de acesso COMVAP Açúcar e Álcool
Ltda.: Prefeito Célio de Castro;

IV - viaduto 15, no Km 26,5, de acesso Sul Vespasiano: Governador
Aureliano Chaves; e

V - viaduto 16, no Km 27, de acesso Norte Vespasiano: Wadson
Lima.

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 Transporte, para deliberação, nos termos do art. 208,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIO
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Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 2.393 /2008. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.393/2008.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.887/2008
Dá denominação de Geraldo Pacheco Bicalho ao trecho que liga a

sede do Município de São Sebastião da Vargem Alegre à Rodovia
MG-447, Miraí-Guiricema.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Rodovia Geraldo Pacheco B icalho o

trecho que liga a sede do Município de São Sebastião da Vargem
Alegre à Rodovia MG-447, Miraí-Guiricema.

Art. 2° - O DER-MG providenciará, com recursos prev istos em seu
orçamento, a confecção de placas indicativas da denominação da
rodovia.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2008.
Sebastião Costa
Justificação: Geraldo Pacheco Bicalho nasceu no Município de

Guiricema, em 19/1/30, tendo se casado com Norma Cunha dos
Santos Bicalho, com quem teve os filhos José Geraldo Bicalho, João
Batista Cunha Bicalho, Francisco Carlos da Cunha Bicalho, Sebastião
dos Santos Bicalho, Hélio dos Santos Bicalho, Aloísio Cunha Bicalho,
Custódio Pacheco Bicalho e Fátima Aparecida Santos Bicalho.

Por volta de 1965, o homenageado adquiriu a propriedade rural
Fazenda São Domingos, no entroncamento da rodovia Miraí-
Guiricema-São Sebastião da Vargem Alegre. Desde então, tornaram-
se comuns socorros prestados por Geraldo Bicalho aos usuários
daquele trecho de rodovia, quer emprestando ferramentas, quer
fornecendo gasolina a necessitados de socorro, entre outras muitas
ações.
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Com o passar dos anos, a rodovia que recentemente foi dotada de
pavimentação asfáltica recebeu, por vontade popular, a denominação
de Geraldo Bicalho.

Geraldo Bicalho veio a falecer, depois de criar filhos e netos, em
14/3/2008, deixando grande pesar.

Seus familiares marcaram positivamente a vida política da região,
muitos vindo a ocupar cargos eletivos, como foi o caso de dois de
seus filhos, João e José Bicalho, este último tendo presidido a Câmara
Municipal de Miraí. Atualmente, José Bicalho exerce mandato de
Vereador em São Sebastião da Vargem Alegre, e Custódio é o
Presidente do Legislativo da mesma cidade. Sebastião Bicalho foi
Vice-Prefeito. Os familiares são todos envolvidos com a política. A
propósito, o cunhado, Ari Lucas de Paula Santos, foi Prefeito de
Guiricema por três mandatos e agora se elegeu Vereador para a
próxima legislatura nesta cidade.

Pelo legado deixado às sociedades de Miraí, Guiricema e São
Sebastião da Vargem Alegre, nada mais justo que conferir o nome de
tão ilustre personagem à rodovia mencionada, que, ressalte-se, corta
a propriedade rural que integra o espólio de Geraldo Pacheco Bicalho.

Conto, pois, com o parecer favorável dos nobres pares à aprovação
desta proposição.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
2.170/2008, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.888/2008
Declara de utilidade pública o Núcleo de Cultura União das Raças

de Tupaciguara - UNI-Raças, com sede no Município de Tupaciguara.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo de Cultura

União das Raças de Tupaciguara - UNI-Raças, com sede no
Município de Tupaciguara.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2008.
Zezé Perrella
Justificação: O Núcleo de Cultura União das Raças de Tupaciguara -

UNI-Raças - é uma sociedade civil de direito privado, sem fins
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lucrativos, que tem por finalidade primordial incentivar e fomentar
iniciativas culturais que fortaleçam a união das raças formadoras da
comunidade tupaciguarense. A referida entidade está em pleno e
regular funcionamento desde 24/8/94, e sua diretoria é composta por
pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades
voluntárias.

Considerando-se a importância das atividades exercidas pelo UNI-
Raças, espero contar com o apoio dos ilustres Deputados para a
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.889/2008
Declara de utilidade pública a Associação Terra das Águas - S/C,

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 Terra das

Águas - S/C, com sede no Município de São Lourenço.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2008.
Tiago Ulisses
Justificação: A Associação Terra das Águas - S/C, fundada em

22/3/99, com sede no Município de São Lourenço, está em pleno e
regular funcionamento, cumprindo suas finalidades estatutárias e
sociais, sem fins lucrativos, e sua diretoria é constituída por pessoas
idôneas, sem remuneração de nenhuma espécie pelo exercício da
função.

A Associação tem como finalidade atuar como Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip - cujos objetivos, entre
outros, são promover ações e desenvolver projetos voltados para a
cultura, a assistência social, a educação, a saúde, o entretenimento, a
preservação do meio ambiente, a promoção do desenvolvimento
sustentável e a defesa dos mananciais da Bacia do Rio Verde e de
aqüíferos de águas minerais.

Como se vê, a entidade preenche os requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, razão pela qual conto com a anuência
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de meus nobres pares para a aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI Nº 2.890/2008
Declara de utilidade pública o Esporte Clube Mogiana, com sede no

Município de Guaxupé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Esporte Clube

Mogiana, com sede no Município de Guaxupé.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2008.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade do Esporte Clube Mogiana é

proporcionar a difusão de atividades sociais, cívico-culturais,
desportivas, principalmente o futebol, em todas as suas categorias.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.891/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Futebol Feminino de

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

Feminino de Boa Esperança, com sede no Município de Boa
Esperança.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões,18 de novembro de 2008.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade da Associação de Futebol

Feminino de Boa Esperança é promover o futebol feminino em todo o
Município de Boa Esperança.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de
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utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.892/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de

Desenvolvimento de Volta Grande - Acovog -, com sede no Município
de Itanhomi.

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

Comunitária de Desenvolvimento de Volta Grande - Acovog -, com
sede no Município de Itanhomi.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2008.
Durval Ângelo
Justificação: Tendo em vista os relevantes serviços prestados pela

Associação Comunitária de Desenvolvimento de Volta Grande, com
sede no Município de Itanhomi, e o cumprimento fiel de suas
finalidades estatutárias, buscamos declarar a entidade como de
utilidade pública.

Essa declaração permitirá que se torne apta a realizar projetos
maiores no desenvolvimento de suas atividades.

Diante do importante trabalho que realiza, a instituição por certo terá
reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.893/2008
Declara de utilidade pública a Associação União Comunitária do

Córrego das Palmeiras e Adjacências, com sede no Município de
Imbé de Minas.

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

Comunitária do Córrego das Palmeiras e Adjacências,com sede no
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Município de Imbé de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2008.
Durval Ângelo
Justificação: Tendo em vista os relevantes serviços prestados pela

Associação União Comunitária do Córrego das Palmeiras e
Adjacências e o cumprimento fiel de suas finalidades estatutárias,
buscamos declarar a entidade como de utilidade pública.

Essa declaração permitirá que se torne apta a realizar projetos
maiores no desenvolvimento de suas atividades.

Diante do importante trabalho que realiza, a instituição por certo terá
reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.894/2008
Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação, nas proximidades das

piscinas, de placa indicativas de sua profundidade e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os prédios, edifícios de apartamentos, casas residenciais e

comerciais, condomínios horizontais e verticais, clubes, parques,
associações e outras entidades congêneres, particulares ou públicos
em cujas instalações houver piscinas ficam obrigados a fixar, nas
proximidades das piscinas, placas de advertência aos usuários
contendo informações sobre a profundidade das piscinas, bem como
placas de proibição ou permissão de mergulho.

Art. 2º - As placas descritas no artigo anterior, de fácil compreensão,
deverão ser afixadas sempre nas bordas das piscinas, e conter ainda
as seguintes informações:

I – as profundidades mínimas e máximas das piscinas;
II – a instrução de proibição de mergulho em piscinas de pequena

profundidade e impróprias para o mergulho;
III – a instrução de permissão de mergulho em piscinas de grande

profundidade;
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IV – instrução de que, crianças menores de 12 anos de idade,
deverão estar acompanhadas de seus responsáveis.

Art. 3º - Os infratores das disposições desta lei ficam sujeitos, sem
prejuízo de outras sanções, às seguintes penalidades:

I - advertência, no caso de primeira infração, com prazo para a
regularização da situação, desde que não haja risco iminente de
natureza higiênico-sanitária;

II - multa;
III - interdição temporária; e
IV - interdição definitiva.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2008.
Dinis Pinheiro
Justificação: Regulamentar a prevenção de acidentes em piscinas

públicas e de uso coletivo é de incontestável importância, haja vista os
dados relativos à gravidade e à extensão dos danos produzidos pelos
acidentes por mergulho, bem como à constatação feita por
pesquisadores do assunto de que a maior causa desses acidentes é o
absoluto desconhecimento da relação mergulho-lesão medular por
parte dos usuários de piscinas. É inadmissível que, anualmente,
centenas de pessoas, a maioria jovens entre 15 e 24 anos, sejam
vitimadas de modo tão grave – a ponto de se tornarem tetraplégicas –
em virtude de ignorância dos riscos que, involuntariamente, assumem
quando mergulham de ponta em piscinas.

É preciso criar uma cultura de segurança, de âmbito estadual,
destinada ao uso de piscinas, pois, de outro modo, torna-se difícil,
senão impossível, mudar o quadro de ocorrência de lesões
medulares, lesões cerebrais, fraturas e mortes por afogamento
relacionadas a piscina. A despeito de os códigos sanitários
destinarem-se a legislar, em nível local, sobre a segurança do cidadão
em instalações urbanas, aí consideradas as piscinas de todos os
tipos, o que se nota é a quase completa ausência de preocupação
com a prevenção de acidentes em piscinas. A maioria dos códigos
sanitários, no que diz respeito às piscinas, limita-se a tratar de
questões relativas à qualidade da água e à higiene de vestiários e
instalações adjacentes. Pouco ou nada se fala sobre a marcação de
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profundidade.
Esta proposição tem como objetivo dar maior segurança aos

usuários e às crianças que se utilizam, nos momentos de lazer, de
piscinas em prédios, edifícios de apartamentos, casas residenciais e
comerciais, condomínios horizontais e verticais, clubes, parques,
associações e outras entidades congêneres, particulares ou públicas.

Tais acidentes, segundo os estudos e estatísticas realizadas,
ocorrem por ausência de regulamentação desse setor, pela
inexistência de advertência ou alerta em relação à profundidade,
proibição ou permissão de mergulho.

Quanto às crianças menores de 12 anos de idade, o estudo apontou
que se faz necessária a proibição de que elas utilizem piscinas sem a
presença ou acompanhamento de um responsável, para evitar o
grande número de afogamentos, o que pode gerar além de mortes,
inúmeros casos de paralisia cerebral.

Daí a necessidade de lei estadual que discipline e padronize o uso
de piscinas, objetivando a prevenção de acidentes – não apenas os
chamados acidentes por mergulho, mas também os afogamentos, as
quedas e outros tipos de acidentes.

Pelo exposto, solicito aos nobres pares desta Casa de Leis para que
juntos possamos, com a presente propositura, evitar que cidadãos
mineiros possam ser objeto de acidentes em nossas piscinas,

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

REQUERIMENTOS
Nº 3.048/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia

sejam solicitadas ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça de Defesa dos Direitos Humanos providências relativas a
apuração de denúncia de tortura e maus-tratos sofridos pelo detento
Rodrigo Ferreira dos Passos, no Presídio Professor Jacy de Assis.

Nº 3.049/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Subsecretário de Atendimento às Medidas
Socioeducativas providências relativas à inadequação do local onde
funciona o Instituto Pauline Reichstul.

Nº 3.050/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
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sejam solicitadas à Corregedoria da Polícia Civil providências relativas
a apuração de denúncia de perseguição policial apresentada pelo
Cabo PM Edvaldo Sales Simplício. (- Distribuídos à Comissão de
Segurança Pública.)

Nº 3.051/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Comandante-Geral da PMMG e ao Corregedor-
Geral da PMMG informações sobre o inquérito em que figura como
vítima Aparecida Maria Martins Pereira.

Nº 3.052/2008, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que
pleiteia sejam solicitadas ao Procurador-Geral do Estado informações
sobre as providências tomadas pelo Ministério Público em relação às
conclusões do relatório final da CPI que apurou, entre 2001/2002, os
mecanismos de formação do preço do leite no comércio e na indústria
em Minas Gerais.

Nº 3.053/2008, da Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte, em que pleiteia sejam solicitadas ao Secretário de
Agricultura informações sobre as providências tomadas por esse
órgão em relação às conclusões do relatório final da CPI que apurou,
entre 2001/2002, os mecanismos de formação do preço do leite no
comércio e na indústria em Minas Gerais.

Nº 3.054/2008, da Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte, em que pleiteia sejam solicitadas ao Secretário de
Fazenda informações sobre as providências tomadas por esse órgão
em relação às conclusões do relatório final da CPI que apurou, entre
2001/2002, os mecanismos de formação do preço do leite no
comércio e na indústria em Minas Gerais. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

Nº 3.055/2008, da Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte, em que solicita sejam encaminhadas ao Laboratório de
Referência Animal do Ministério da Agricultura amostras de leite em
pó integral e leite UHT comercializados no Estado, para análises
relativas a adição de soro de leite nesses produtos.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Sebastião Costa, Hely Tarqüínio, Eros Biondini e outros e Gustavo
Valadares e outros.

Oradores Inscritos
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.
O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, público presente, mineiros que nos acompanham de
várias cidades do Estado pela TV Assembléia, boa- tarde. Estamos
aqui hoje para dar uma boa notícia sobre uma antiga reivindicação da
região de Manga, Montalvânia, Januária, Itacarambi, São João das
Missões, Miravânia e Juvenília. Na semana passada, o DNIT informou
a este Deputado e ao Deputado Federal Virgílio Guimarães que ainda
neste mês, provavelmente no dia 25, o Diretor do órgão estará na
cidade de Manga para dar a ordem de serviço do asfaltamento da BR-
135 no trecho Manga a Montalvânia, uma antiga reivindicação de toda
a região. Na BR-135, que liga Minas Gerais ao Rio de Janeiro e a São
Luiz do Maranhão, esse trecho que vai de Itacarambi, Manga,
Montalvânia até a divisa com a Bahia, na cidade de Cocos, é o único
que até então não conta com pavimentação asfáltica.

A região foi penalizada por muitos anos, notadamente quando, no
governo anterior, de Fernando Henrique Cardoso, vários trechos de
rodovias federais foram estadualizados em Minas Gerais. Com aquela
medida provisória, também a BR-135 foi estadualizada, o que nos
causou um grande prejuízo, pois ficamos por quase sete anos sem
que a rodovia sofresse qualquer reforma; por seis anos, nem sequer
passou-se uma máquina naquele trecho.

Ao Deputado Carlos Pimenta, também votado na região - por várias
vezes foi Deputado majoritário na minha cidade de Manga, quando eu
era Vereador - e que sabe da nossa luta em defesa daquele trecho,
repito a boa notícia: o DNIT confirmou que no próximo dia 25 estará
em Manga para dar a ordem de serviço desse primeiro trecho, de
Manga a Montalvânia.

Mas a luta não pára aí. Há ainda o trecho de Manga a Missões e de
Missões a Itacarambi, já garantido no PAC, mas que ainda apresenta
pendências na área ambiental. Precisamos, portanto, solicitar aos
órgãos de meio ambiente - tanto ao Ibama quanto aos órgãos
ambientais mineiros - que agilizem esse processo para que possamos
dar início a esse segundo trecho, de Itacarambi a Manga, tão
importante quanto o trecho de Manga a Montalvânia. Essa é uma
novela de muitos anos, e hoje estamos tendo oportunidade de trazer
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essa primeira boa notícia.
O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero cumprimentar o

Deputado Paulo Guedes por seu pronunciamento e, mais do que isso,
testemunhar o seu esforço para tirar essa estrada do papel. Aliás, é
um esforço de muitas pessoas, mas, particularmente, os Deputados
Paulo Guedes, Virgílio Guimarães e Humberto Souto têm-se
empenhado ao máximo junto ao DNIT.

Mesmo após esse anúncio do DNIT, como já tinha conversado com
V. Exa. na semana passada, vamos realizar uma audiência pública
em Manga para tratar desse assunto e falar do outro trecho, de
Itacarambi a Manga, cujo asfaltamento está complicado - parece estar
emperrado junto ao Tribunal de Contas da União. Não podemos
assistir a essa situação, ainda que o asfaltamento do trecho de Manga
a Montalvânia seja muito importante, pois aquele pedacinho, que tem
sido uma pedra no sapato de muita gente, vai ficar de fora.

Gostaria de cumprimentar V. Exa. e convidá-lo, como já fiz, para
estarmos em Manga. Já confirmaram a presença do Diretor-Geral do
DER, exatamente para que ele possa pronunciar-se a respeito desse
trecho, que era concessão do DER, assim como do Sr. Fernando, do
DNIT, para efetivamente vermos o início dessa estrada. Quando o
Ministério dos Tranportes e o DNIT anunciam alguma obra, não
podemos relaxar, cruzar os braços e falar que terminou a nossa
missão. Sempre existe um entrave burocrático, seja de meio
ambiente, seja de ordem jurídica, enfim, alguma coisa para atrapalhar.

Queremos estar presentes no dia 25 em Manga, mas também não
podemos deixar passar a oportunidade de realizar essa audiência
pública em que V. Exa., o Virgílio Guimarães, o Humberto Souto e o
Fernando Diniz estarão presentes, para mostrarmos que a estrada é
um todo. Ao longo de toda a BR-135, é o único trecho desses milhares
de quilômetros que liga o Sudeste ao Nordeste brasileiro, no Norte de
Minas, que não tem asfalto. Será uma vitória maiúscula. Faremos a
nossa audiência pública e cobraremos, juntamente com a população
de Montalvânia, Manga, Januária, Itacarambi, Missões, enfim, de toda
a região, uma palavra final na novela interminável da BR-135.

De qualquer forma, parabéns pelo esforço e, dia 25, estaremos lá
para aplaudir o DNIT e, ao mesmo tempo, continuar a pressão que
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tem que ser exercida até o último minuto para que possamos asfaltar
essa importantíssima BR que corta todo o Norte de Minas. Muito
obrigado.

O Deputado Paulo Guedes - Muito obrigado, Deputado Carlos
Pimenta. Gostaria também de contar com sua força e apoio para uma
outra empreitada muito importante para a região, que é o Proacesso
para Miravânia. Não sei se é do conhecimento de V. Exa., mas o
Proacesso para Miravânia, ao invés de ser Miravânia-Manga,
passando pelos Distritos de Panelinha 1, Panelinha 2, Cachoeirinha e
Nhandutiba, foi mudado para Miravânia-Cônego Marinho. Um trecho
que é o dobro do tamanho, quase 70km, de Miravânia a Manga, um
trechinho de 38km. Os problemas de Miravânia se resolvem em
Manga, onde há agência do INSS, bancos, fórum, delegacia. Enfim, a
ligação histórica de Miravânia, que era um Distrito de Manga, é com
Manga.

Fazemos essa reivindicação não porque somos contra a
pavimentação de Miravânia a Cônego Marinho. Que bom se o
governo puder fazer a pavimentação dos dois trechos, que seria de
fundamental importância para o desenvolvimento da nossa região.
Mas, se tiver uma ordem de prioridade, tenho certeza de que toda a
população de Manga e de Miravânia prefere que seja pavimentado o
trecho de Manga a Miravânia, e não de Miravânia a Cônego Marinho.

Já levamos essa reivindicação ao governo de Minas, temos cobrado
do Diretor do DER e do nosso Secretário de Obras e já estivemos com
o Governador Aécio Neves levando essa reivindicação. Já que
teremos uma audiência pública em Manga para discutir o assunto,
colocaremos na pauta também a discussão do Proacesso de Manga a
Miravânia.

O importante de tudo isso é que estamos vencendo um capítulo
muito importante nessa luta de mais de 30 anos em que as lideranças
políticas da região vêm-se mobilizando para o asfaltamento desse
trecho. Eu mesmo, quando Vereador em Manga, fiz diversos
movimentos, audiências e protestos para que essa estrada fosse
pavimentada. Agora, como Deputado eleito da região - Manga,
Montalvânia, Missões, Itacarambi, Januária -, ficamos muito felizes.
Primeiro, quero agradecer de coração a atuação firme do Deputado
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Federal Virgílio Guimarães, que conseguiu, junto ao governo federal, a
inclusão dessa obra no PAC.

Essa certeza da obra, que já está garantida no PAC, é também a de
que não faltarão recursos para a sua conclusão.

Quero aqui agradecer ao Deputado Virgílio o empenho. Ele conhece
muito bem a nossa região e já foi vítima dessa estrada como tantas
outras pessoas, que passaram por dificuldades. Essa estrada ficou
interditada por um bom tempo, mas hoje está sendo recuperada
também com recursos viabilizados pelo Deputado Federal Virgílio
Guimarães, a nosso pedido. A cidade de Montalvânia chegou a ficar
quase ilhada alguns anos atrás, mas a sua trafegabilidade se encontra
normal. O anúncio hoje da liberação dos recursos para a sua
pavimentação é motivo de muita alegria para o povo de Manga, de
Montalvânia, do Sul da Bahia, de Miravânia, de Juvenília, de São João
das Missões, de Januária, de Matias Cardoso e de todo o Norte de
Minas.

Quero agradecer ao Presidente Lula, a todas as autoridades, ao
nosso Ministro dos Transportes e ao pessoal do DNIT, que ouviu o
nosso chamado. Hoje estamos dando essa boa notícia. Estaremos em
Manga ainda este mês para dar a tão sonhada ordem de serviço da
nossa BR-135. Ficam aqui os nossos agradecimentos a todos os que,
de uma forma ou de outra, ajudaram-nos na luta por essa conquista
tão importante.

Antes de finalizar este pronunciamento, aproveito para agradecer as
ações anunciadas na semana passada em Montes Claros pelo
governo do Estado para o combate aos efeitos da seca; ao governo
federal as verbas liberadas para o Departamento Nacional de Obras
contra as Secas - DNOCS -; ao Presidente Lula; aos Deputados da
bancada federal mineira: Virgílio Guimarães, Humberto Souto, Saraiva
Felipe, Márcio Reinaldo, Jairo Ataíde; e a todos os votados na nossa
região, como José Santana, que trabalharam no intuito de viabilizar
recursos para o DNOCS. Estamos agora finalizando a compra de
equipamentos. Além disso, faremos a perfuração de mais de 200
poços como uma medida de combate aos efeitos da seca na nossa
região.

Quero agradecer o carinho da bancada mineira, que, todos os anos,
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como nos últimos dois anos, tem destinado uma emenda de bancada
para ajudar a enfrentar os efeitos da seca na nossa região. Para 2009,
temos novamente uma emenda de bancada posta inicialmente no
valor de 200 milhões. Não sabemos se, no fechamento do Orçamento,
ficará todo esse valor. Todavia já temos a garantia de que, no próximo
ano, teremos mais uma emenda de bancada para que o DNOCS, que
completa no ano que vem 100 anos de existência, brinde a nossa
região com obras importantes como a construção da barragem de
Congonhas, do Berizal, de Vacaria e de Calindó, no Município de
Manga, para enfrentarmos, com coragem e determinação, os efeitos
da seca, que, todos os anos, castiga a região Norte mineira.

Ficam aqui os nossos agradecimentos à bancada federal mineira,
especialmente aos Deputados votados no Norte de Minas, que não
têm medido esforços e estão sempre nos recebendo muito bem em
Brasília e atendendo os nossos pedidos. Um abraço a todos. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.
O Deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente, nobres colegas

Deputadas e Deputados, Deputado Dimas Fabiano, grande
companheiro, há alguns assuntos que me trazem hoje a esta tribuna.
Como cidadão belo-horizontino, participei e estou participando desse
processo criado pela atual gestão da Prefeitura de Belo Horizonte, ou
seja, do Orçamento Participativo Digital.

A Prefeitura listou cinco obras necessárias para melhorar a infra-
estrutura de nossa cidade, colocou-as no portal eletrônico da
Prefeitura, “pbh.gov.br”, e deu oportunidade aos cidadãos belo-
horizontinos que votam, residentes domiciliados aqui, de escolher qual
deverá ser a próxima obra a ser executada pela Prefeitura. Deputado
Dimas Fabiano, são todas de suma importância para amenizar o
sofrimento dos belo-horizontinos que trafegam todos os dias pelas
nossas ruas e avenidas. Eu, como belo-horizontino, em especial fiz a
escolha de uma. É pena que a Prefeitura não tenha tido oportunidade
de se planejar e de se programar para realizar as cinco obras, que são
de grande importância. A Prefeitura pediu a nós, belo-horizontinos que
temos acesso à internet - aí já se exclui uma pequena parcela da
população. Hoje quase todos temos condições de ter acesso à
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internet, mas ainda há uma parte da população que não - que
escolhamos uma obra. Escolhi uma em especial, já depositei o meu
voto. É necessário que se tenha o título de eleitor em mãos para votar.
Votei no Portal Sul. Votei, se não me engano, na que se refere ao nº
4, uma obra de infra-estrutura para resolver o problema do gargalo de
quem vem de Nova Lima para Belo Horizonte, de quem vai daqui para
Nova Lima e de quem vem do Rio de Janeiro e quer deslocar-se para
Nova Lima. Seriam construídas trincheiras da MG-30 com acesso à
BR-356 e desta com acesso à MG-30, nos dois sentidos, ou seja, para
quem está indo para o Rio de Janeiro e para quem está vindo de lá.
Já votei. Peço à população que participe desse processo. Apesar de
discordar de que o OP tenha de ser apenas digital, acredito que a
participação efetiva da população é importante e necessária e deveria
ser feita, entre outras formas, pela internet, oferecendo condições
para que a população vote também, por exemplo, na Praça Sete ou,
num domingo, na entrada do Mineirão, antes de um jogo, de um
evento esportivo ou cultural. Enfim, fornecendo outras maneiras para
que o cidadão participe.

Este é o primeiro assunto, Sr. Presidente, que me traz à tribuna.
Conclamo então os belo-horizontinos a participar da construção da
nossa Belo Horizonte, da Belo Horizonte que todos queremos.

Tive a oportunidade de candidatar-me nesta cidade e, durante a
campanha, tive uma experiência fantástica. Gostaria de abrir um
parêntese para desejar a toda a população e ao Prefeito eleito todo o
sucesso do mundo a fim de que cumpra os seus objetivos e faça da
nossa Belo Horizonte a melhor cidade do País para se viver. Este era
o meu objetivo como candidato e o é como cidadão. Estou à
disposição do Prefeito Márcio Lacerda, sem cobrar qualquer retorno, a
fim de construirmos juntos uma nova Belo Horizonte.

O segundo assunto, mais importante, também em relação a nossa
cidade, diz respeito ao metrô. Nos últimos dias tenho visto o Prefeito
eleito ir a Brasília para discutir e reivindicar verbas para o metrô desta
cidade. Hoje vejo estampado nos jornais de maior circulação em
Minas Gerais fotos do Líder da bancada mineira no Congresso
Federal, Deputado Virgílio Guimarães, que dá a notícia de que Belo
Horizonte poderá ser contemplada, Deputado Carlos Pimenta, com a
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verba de R$200.000.000,00 para a conclusão de parte das obras da
Linha 2 do metrô, que liga a região do Calafate à do Barreiro. Gostaria
apenas de ponderar e deixar aqui uma sugestão ao Prefeito eleito,
Márcio Lacerda. Vamos esquecer de verba do governo federal.
Constatamos, de forma clara e segura, que não é prioridade do
governo federal aportar recursos no metrô de Belo Horizonte. Não me
cabe aqui questionar os motivos. Sabemos quais, mas não me cabe
dizer aqui. Gostaria apenas de dar ao Prefeito eleito uma sugestão
para que ele tenha como foco a parceria público-privada.

Ele tem de ir a Brasília encontrar-se com a Ministra da Casa Civil,
Dilma Rousseff, com o Presidente Lula e com o Ministro das Cidades,
Márcio Fortes, bater na mesa e reivindicar a transferência do metrô do
governo federal para uma empresa que já foi criada, a Metrominas,
cuja participação majoritária é do governo estadual, mas também
conta com a participação das Prefeituras de Belo Horizonte,
Contagem e Betim. Falei sobre isso diversas vezes na campanha.
Tive oportunidade de discutir o assunto nos debates realizados nas
diversas emissoras de rádio e televisão.

A única saída para o metrô de Belo Horizonte é efetivamente a
parceria com a iniciativa privada. E quando digo iniciativa privada, não
me refiro à privatização dos sistema metroviário de Belo Horizonte,
mas a uma concessão. Os governos federal e estadual continuariam
participando, primeiramente, como agentes reguladores, para regular
a relação da empresa concessionária com a população belo-
horizontina, e também apontariam recursos. É assim que funciona a
parceria público-privada, com aporte de recursos: grande parte deles
viria da iniciativa privada, mas também do poder público, do governo
federal. E aí o valor será muito menor, porque os R$200.000.000,00
reivindicados pelo coordenador da bancada do Congresso Nacional
não resolveriam o problema do metrô, e também não seríamos
atendidos pelo governo federal. Então, o governo federal faria um
aporte menor de recursos; o governo do Estado, que terá em 2009
aproximadamente R$11.000.000.000,00 para investir no Estado,
também faria um aporte de recursos, assim como a nossa Prefeitura,
mas esclareço que grande parte do valor necessário para implantação
do metrô ficaria a cargo da iniciativa privada.
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Deputado Dimas Fabiano, temos 140 mil passageiros que se
utilizam do metrô todos os dias para ir ao trabalho e do trabalho para
casa, à escola e da escola para casa. Com o aporte de
R$4.000.000.000,00, sairíamos de 140 mil passageiros ao dia e
passaríamos a ter 1.200.000 passageiros ao dia.

O metrô, que hoje é deficitário, passaria a ser superavitário, o que,
na verdade, faz com que os investidores tenham vontade de participar
da sua construção. Deixo essa sugestão ao Prefeito Márcio Lacerda:
colocar como meta a participação da iniciativa privada, por meio das
PPPs, na construção do metrô. Temos uma data-limite, um “date line”
para o metrô de Belo Horizonte: a Copa de 2014 já é uma realidade
para todo o Brasil.

Belo Horizonte está disputando com outras Capitais e outras cidades
do País a oportunidade de ser uma das sedes da Copa, mas, para
isso, precisa, entre outras coisas, melhorar a sua infra-estrutura
urbana. Não adianta pensarmos que o alargamento da Avenida
Antônio Carlos virá para resolver o trânsito de Belo Horizonte, que não
resolverá. Sabe por quê, Deputado Gilberto Abramo? Belo Horizonte é
hoje a segunda cidade do País onde mais se compra carro e moto,
perde apenas para São Paulo. O alargamento da Avenida Antônio
Carlos, vamos ser otimistas, será concluído em aproximadamente um
ano e meio ou dois anos. Daqui a três ou quatro anos, em 2012, o
número de carros que trafegará pela Avenida Antônio Carlos será
muito maior, o alargamento já não funcionará para 2012, e a Copa
será em 2014.

Precisamos aproveitar essa oportunidade única para o Brasil e
deixar para as próximas gerações de belo-horizontinos, de mineiros e
brasileiros um bom legado. Não faremos isso apenas por causa da
Copa. Não temos apenas de fazer graça para estrangeiro que virá
aqui por um mês participar da Copa do Mundo - sejam todos bem-
vindos -, mas o principal objetivo de ser sede de uma Copa é mudar a
realidade da cidade, como Barcelona mudou a sua.

Barcelona, na Espanha, era uma cidade antes das Olimpíadas de
1992 e é outra depois delas. Precisamos fazer com que Belo
Horizonte e o Brasil se transformem, de cidade e de País que são
hoje, antes da Copa de 2014, em outra cidade e outro País depois de
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2014. Isso para que futuras gerações tenham oportunidade de
beneficiar-se de serviços que foram concluídos para a Copa. E o
metrô é uma dessas oportunidades que temos. Precisamos fazer do
metrô o principal transporte coletivo do cidadão belo-horizontino.
Precisamos, Prefeito eleito Márcio Lacerda - a quem respeito e desejo
todo o sucesso, como já disse - de fazer parceria com a iniciativa
privada. Não conte com o governo federal. Se ficarmos a esperar
recursos de emenda de bancada, da nossa bancada mineira, serem
liberados pelo governo federal, vamos continuar apenas sonhando
com o metrô de Belo Horizonte. A principal bandeira, a principal
reivindicação do Prefeito eleito junto ao governo federal é a da
estadualização para, então, termos permissão de criar a estrutura
necessária para convidar a iniciativa privada a participar.

É por isso que vim hoje à tribuna, para dizer que o foco principal, o
objetivo principal tem de ser a PPP. A bancada federal vem tentando
trabalhar em Brasília, mas não se depende apenas da bancada
federal, depende-se da boa-vontade do governo, de inúmeros
Ministros, Ministérios, Secretários Executivos de Ministérios. O que
precisamos é trazer para nós a responsabilidade. Existem empresas
genuinamente mineiras que hoje se expandiram para fora das nossas
montanhas e dos nossos limites geográficos, que já se manifestaram
a favor e até se prontificaram de forma clara, abertamente, a ser
participantes desse pleito, para serem as concessionárias do nosso
metrô. E que fique claro para a população que a PPP, como eu bem
disse, seria toda ela administrada por uma empresa do Estado
juntamente com as Prefeituras de Belo Horizonte, Contagem e Betim,
que seriam, na verdade, o agente regulador, imparcial, mas que não
vai deixar essa empresa cobrar preços abusivos nas passagens.

Enfim, fique seguro, cidadão belo-horizontino, de que através da
PPP teremos o metrô. Com a Linha 1 indo do Eldorado até o Centro
Administrativo, aí precisamos expandi-la - ela hoje está na Estação
Vilarinho -, fazer que a Linha 2, que liga a região do Barreiro à do
Calafate, vá do Calafate à região hospitalar, nesse trecho subterrâneo;
e a Linha 3, que ligará a região da Savassi à região da Pampulha.
Somente com a participação efetiva da iniciativa privada
conseguiremos fazer do metrô de Belo Horizonte a principal
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alternativa, o principal meio de transporte, de qualidade, ágil, eficiente
e barato, para o cidadão belo-horizontino.

Encerrando, Sr. Presidente, quero lembrar ao governo do Estado o
que já disse durante a Comissão Especial dos Aeroportos, tão bem
presidida pelo Deputado Fábio Avelar, que precisamos pensar num
transporte do Aeroporto de Confins até a Estação Vilarinho - pode ser
também nos moldes do metrô, que seja o metrô de superfície.
Precisamos fazer a ligação do principal aeroporto do Estado, por meio
do nosso principal transporte coletivo, com a nossa principal cidade, a
Capital do Estado.

É preciso pensar também numa parceria com a iniciativa privada,
numa PPP, para construção de uma linha de metrô, ou de algo
parecido, que venha para fazer a ligação do metrô da cidade de Belo
Horizonte com o Aeroporto de Confins - que seja um monotrem,
defendido por outros, ou que seja um trem de superfície.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.
A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente em exercício, companheiro

e amigo Deputado José Henrique, quero saudar toda a nossa
Assembléia, todos os Deputados, a Deputada Cecília Ferramenta,
presente em Plenário, a imprensa e também, com muito carinho, toda
a Minas Gerais e a nossa cidade de Governador Valadares.

Ocupo esta tribuna para registrar que comemoramos o Dia da
Consciência Negra. Em nosso país essa comemoração se dá no dia
20 de novembro. Historicamente a Assembléia sempre tem-se
manifestado com debates e comemorações desse dia importante para
o avanço da luta contra o racismo e para a organização da
comunidade negra em Minas e no País.

Queremos registrar que o que está sendo debatido esta semana
pelos movimentos de luta pela causa negra passa, principalmente
este ano, por três temas que compreendemos ser da maior
importância. Esses temas dizem respeito à saúde, à educação e ao
trabalho. Foram temas escolhidos pela Secretaria Nacional de
Políticas Públicas para a Igualdade Racial e especialmente pelos
movimentos de luta pela igualdade e de combate ao racismo no Brasil.
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Em relação à saúde, esta Assembléia sediou uma audiência pública
promovida pelo nosso mandato, juntamente com o mandato do
Deputado Federal do PV, Deputado Antônio Roberto, que é relator do
Estatuto da Igualdade Racial, projeto apresentado à Câmara Federal
pelo Deputado Federal Paulo Paim, do PT. Nessa audiência pública
debatemos a implantação de uma política de saúde voltada
especialmente à população negra, com a garantia do acesso gratuito
e igualitário ao SUS em todos os Municípios de Minas Gerais.
Debatemos também o cuidado na implantação e participação dos
conselhos municipais na igualdade negra, na definição e na
participação das políticas em relação à saúde. Também em relação à
educação, a iniciativa estabelece parâmetros para aplicação de ações
afirmativas voltadas à população negra, como sistema de cotas
raciais, políticas já adotadas por 60 instituições públicas do ensino
técnico e superior em vários Estados brasileiros. Discutimos aqui no
Estado de Minas Gerais, com a Secretária Vanessa, de Educação, a
inclusão da disciplina História Geral da África e dos Negros Afro-
Descendentes no Brasil no currículo do ensino fundamental e médio
público e privado no Estado de Minas Gerais. Essa foi uma das ações
importantes e uma das reivindicações da comunidade negra de Minas
Gerais apresentadas à Secretaria de Educação, como também a
grande parte dos Municípios para que a inclusão da disciplina faça
parte da luta e da política pública de educação no Estado e nos
Municípios de Minas Gerais. A proposta desta semana discute de
maneira prioritária o mundo do trabalho na integração com a
comunidade negra. O Estatuto da Igualdade Racial valoriza o trabalho
da mulher negra e principalmente dos servidores domésticos, que são
majoritariamente negros neste país e neste Estado. Estimula também
o turismo étnico, cria penalidades para o trabalho escravo e estimula o
setor produtivo a adotar as ações afirmativas de preservação da luta
negra e do combate ao racismo. De acordo com as estatísticas do
IBGE, há aproximadamente 6 milhões de trabalhadoras e
trabalhadores domésticos assalariados no Brasil, e 95% são
mulheres. Entres essas, 76% recebem até 1 salário mínimo. Vale
destacar também que 93% das mulheres são negras, apenas 27,8%
possuem carteira assinada, e a maioria, 58%, tem ensino fundamental
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incompleto. Esse é um registro das dificuldades e do quanto
precisamos avançar ainda nas políticas públicas e no movimento pela
consciência da igualdade racial. Registro o avanço da Secretaria
Nacional de Políticas Públicas no debate deste país. Em muitas
Prefeituras, já temos implantadas políticas municipais pela promoção
da igualdade. Inauguraremos também, em nossa futura gestão em
Governador Valadares, na Secretaria de Desenvolvimento Social e,
futuramente, promoção da igualdade, as políticas públicas para a
juventude, para as mulheres e uma organização administrativa para
cuidar da política afirmativa de promoção à igualdade racial. Durante
dois anos, estive na coordenação da Frente Parlamentar de Promoção
da Igualdade Racial. A partir de agora, deixaremos essa tarefa não
somente para os novos Deputados que ingressarão nesta Casa
Legislativa, mas também para as Deputadas e os Deputados que
estão aqui, a fim de que possam assumir essa luta, ser parceiros e se
fazer presentes numa luta tão importante de promoção da igualdade,
que envolve também a luta das famílias dos ciganos, enfim, de todas
as comunidades do nosso Estado. O estatuto aponta uma das lutas
extremamente importantes. Hoje, no Brasil, são 3.524 comunidades
remanescentes de quilombos. Em Minas Gerais, segundo o Centro de
Documentação Eloy Ferreira da Silva - Cedefes -, são 435
comunidades negras, quilombolas. Aqui, em Minas Gerais,
precisamos efetivamente, com o Programa Brasil Quilombola, lançado
pelo governo federal em 2004, de uma política, em parceria com o
governo federal, para garantir o reconhecimento dos nossos
remanescentes de quilombos, também a demarcação de suas terras,
uma luta fundamental para todo o Estado. Essas comunidades hoje,
mesmo com seu reconhecimento, precisam da garantia de políticas
públicas. Desejamos chamar a atenção do governo de Minas para
cuidar das nossas comunidades quilombolas, pois, do ponto de vista
histórico, a ausência do poder público se faz essencialmente nelas. A
pesquisa revela que estão entre as menos assistidas pelos poderes
públicos, pois 93% delas não recebem água tratada; 82% não têm
telefone público; 97% não têm nenhuma comunicação, especialmente
Correios; 92% não possuem postos de saúde. Falta-lhes transporte
público, e grande parte das escolas ainda não chega a essas
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comunidades. Outra grande luta em Minas Gerais objetiva dar
visibilidade, reconhecimento e titulação às terras quilombolas
localizadas no Estado.

Este é o primeiro registro que faço. Manteremos nossos
compromissos, ainda que fora desta Assembléia Legislativa.
Continuaremos nosso trabalho em vários Municípios de Minas.
Realizaremos um trabalho regional no Vale do Rio Doce.
Especialmente, trabalharemos para nossa cidade de Governador
Valadares, onde assumiremos, a partir de janeiro, um trabalho
direcionado às políticas públicas relativas à igualdade racial.
Comemoraremos o dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra,
deixando um registro às mulheres e aos homens negros de Minas
Gerais, como reconhecimento pela sua luta e pela sua coragem.
Temos pressa pela implantação de políticas públicas de combate ao
racismo. Concretamente, queremos deixar registrado o trabalho da
Frente. Houve um significativo debate, principalmente no grande
encontro que fizemos com vários Municípios de Minas, tudo a
contribuir para a implementação de novas políticas, e uma delas
favorecerá o Município de Governador Valadares. Quero comemorar o
dia 20 com um compromisso de nossa futura administração, do PT e
dos partidos que fizeram parte da Frente Valadares Merece Respeito.
Refiro-me ao compromisso de implantar essa política de combate ao
racismo. Espero que Barack Obama, primeiro Presidente negro da
história dos Estados Unidos, contribua com seu novo governo para
reduzir as desigualdades e os preconceitos. Espero que contribua de
forma efetiva para a redução do racismo no mundo, especialmente do
racismo, que é tão forte nos Estados Unidos. Parabenizo os Estados
Unidos por terem eleito um Presidente pela sua simbologia e história.
Desejo que ele crie relações novas com os países da
América Latina, nunca se esquecendo do respeito aos países
emergentes, como o Brasil, ao implantar políticas que garantam uma
economia mais solidária e igualitária para todo o mundo.

Por fim, registro, mais uma vez, nosso compromisso com a cidade
de Governador Valadares. Fomos a vários Ministérios. Voltamos
novamente a conversar com o Vice-Presidente José Alencar. Há
compromisso do governo Lula, em diversos Ministérios, para com
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Minas Gerais e, especialmente, para com Governador Valadares.
Queremos para esse Município projetos e grande agenda social
integrando saúde, educação, desenvolvimento social, geração de
emprego e renda e promoção do verdadeiro desenvolvimento
sustentável do Vale do Rio Doce. Como futura Prefeita, também quero
garantir que nossa cidade seja sustentável, que o Município de
Governador Valadares seja sustentável, integrando-se ao conjunto do
Vale do Rio Doce. Queremos uma cidade, Deputado Carlos Pimenta,
onde possamos fazer um bom governo nas áreas da saúde e da
educação. Aliás, queremos um pouco mais. Queremos contribuir,
assim como tem feito o Presidente Lula em nosso país, para a
redução das desigualdades, para a promoção do desenvolvimento,
para a garantia de possibilidades de geração de empregos, para a
diminuição da pobreza, para a integração das pessoas num projeto de
desenvolvimento a fim de que elas tenham mais cidadania, direitos,
inclusão social e verdadeira democracia. É isso que desejamos para
Valadares, para Minas e para o País. O governo do Presidente Lula,
por meio dos investimentos que já estão sendo realizados, por
intermédio do PAC, cujas obras serão agilizadas, possibilitará a
geração de mais empregos, a implantação da nossa universidade
pública, um sonho não só de Governador Valadares, mas também de
todo o Vale do Rio Doce, a efetivação da nossa escola técnica federal,
com aulas já previstas para o primeiro semestre. Por fim, pretendemos
promover, com os partidos aliados, uma cidade sustentável, voltada
para o desenvolvimento, que garanta maiores oportunidades para
seus cidadãos. É preciso mudança na vida das famílias, por meio de
urbanização, geração de empregos e garantia de direitos. É isso que
desejo a todos. Vamos construir, com o nosso programa de governo,
que é ousado, um projeto de desenvolvimento para, com programas
estruturantes, mudar a vida das pessoas, viabilizar mais qualidade de
vida para todos. Neste dia 20, desejo à comunidade negra e a todos
os que lutam pelos ideais dos negros em Minas Gerais que consigam
manter a luta e a organização, com o intuito de garantir políticas
públicas. Para tanto é preciso mudar a cultura, contar com o
envolvimento da sociedade na luta contra o racismo e a favor da
igualdade racial, principalmente na luta contra os preconceitos. É
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necessário, portanto, garantir políticas públicas para todos,
especialmente para os que mais precisam e para os que até hoje
sofrem com preconceitos da sociedade. Um abraço a todos,
especialmente àqueles que, no dia 20, farão essa comemoração.
Nesta Assembléia, por meio de outros Deputados e Deputadas,
daremos continuação à Frente Parlamentar de Promoção da
Igualdade Racial. Obrigada.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a

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

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos

termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº
3.055/2008, da Comissão de Defesa do Consumidor. Publique-se para
os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Sebastião Costa em que solicita a retirada de tramitação
do Projeto de Lei nº 2.834/2008, e Hely Tarqüínio em que solicita a
retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 1.784/2007 (Arquivem-se
os projetos.); e, nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento
Interno, requerimentos dos Deputados Eros Biondini e outros em que
solicitam convocação de reunião especial para homenagear o
Sindicato do Comércio Varejista de Automóveis e Acessórios de Belo
Horizonte - Sincopeças BH - pelos 70 anos de sua fundação, e
Gustavo Valadares e outros em que solicitam convocação de reunião
especial para homenagear o CDL Jovem de Belo Horizonte pelos 20
anos de sua fundação.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
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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 19, às 9 e às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se
a reunião.

ATA DA 76ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/11/2008

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado João Leite; aprovação - Questão de
ordem; suspensão e reabertura da reunião - Votação, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 1.985/2008; aprovação na forma do Substitutivo nº 1
- Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.474/2008; aprovação na
forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
2.573/2008; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
2.576/2008; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
2.614/2008; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em
1º turno, do Projeto de Lei nº 2.432/2008; aprovação - Discussão, em
1º turno, do Projeto de Resolução nº 2.748/2008; encerramento da
discussão; votação do projeto, salvo emenda; aprovação; verificação
de votação; ratificação da aprovação; questão de ordem; votação da
Emenda nº 1; aprovação; verificação de votação; inexistência de
quórum para votação; anulação da votação; suspensão e reabertura
da reunião; renovação da votação da Emenda nº 1; aprovação -
Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras
do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis

Pinheiro - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -
Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin
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Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor
Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa
- João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres - Neider Moreira -
Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sebastião
Costa - Vanderlei Jangrossi - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton
Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h12min, a

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e 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 João

Leite, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
Projeto de Lei nº 2.432/2008 seja apreciado em primeiro lugar entre as
matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
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O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, é possível suspender
a reunião por 2 minutos para entendimentos?

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1

minuto 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.
Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.985/2008, do Deputado

Délio Malheiros, que proíbe o indeferimento de crédito para
financiamento habitacional por inclusão de nome nos cadastros de
proteção ao crédito. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça. O Substitutivo nº 2, apresentado pelo Deputado Délio
Malheiros, foi retirado pelo autor. Em votação, o Substitutivo nº 1. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º
turno, o Projeto de Lei nº 1.985/2008 na forma do Substitutivo nº 1. À
Comissão de Defesa do Consumidor.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.474/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar à União
o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 2.474/2008 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.573/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de São Roque de Minas os imóveis que especifica. A
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Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão
de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.576/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Córrego do Bom Jesus os imóveis que especifica. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão
de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.614/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Ibiá os imóveis que especifica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 2.614/2008 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.432/2008, do
Deputado Domingos Sávio, que altera a Lei nº 6.763, de 26/12/75, que
consolida a legislação tributária do Estado. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 2.748/2008, da
Mesa da Assembléia, que aprova a apresentação de proposta de
emenda à Constituição Federal. A Mesa da Assembléia opina pela
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aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que não registraram sua presença no
painel, que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, meu voto é

“sim”.
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, meu voto é “não”.
O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 32 Deputados.

Votaram “não” 6 Deputados; com o Sr. Presidente, são 39 Deputados
presentes. Portanto, está ratificada a aprovação do projeto, salvo
emenda.

Questão de ordem
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa.

justificasse o motivo pelo qual votou, totalizando-se 39 votos, pois não
temos embasamento regimental para que a Presidência, em votação
de quórum qualificado, possa votar. Não há justificativa para isso.
Além do mais, temos de ter bem claro que esses projetos de
resolução que estão sendo votados, em nome da defesa de um
federalismo, representam um atraso muito grande para uma proposta
de Nação, em que alguns temas são privativos da União para legislar,
num entendimento de buscar um equilíbrio em relação a outros
Estados. Estamos votando uma matéria altamente polêmica, mesmo
que seja um encaminhamento ao Congresso Nacional, que terá mais
juízo do que a Assembléia Legislativa. Por exemplo, se tratássemos
de matéria penal nos Estados, teríamos verdadeiros monstrengos.
Podemos mexer em matéria de alçada tributária que vamos acirrar a
guerra fiscal dos Estados. Esperava essa ponderação do Presidente
da Comissão de Justiça, que, aliás, votou “sim”. Como ele não a fez,
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estou fazendo.
O Sr. Presidente - Em resposta à indagação do Deputado, a

Presidência informa que não participa da votação simbólica. Todavia,
sua presença é considerada para efeito de quórum, nos termos do §
1º do art. 84 do Regimento Interno da Casa. Portanto, está aprovado o
projeto, salvo emenda.

Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

O Deputado Carlin Moura - 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 não registraram sua presença no
painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 31 Deputados. Portanto, não há

quórum para votação. A Presidência a torna sem efeito.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 2
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. A

Presidência vai renovar a votação da Emenda nº 1. Em votação, a
Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Resolução nº
2.748/2008 com a Emenda nº 1. À Mesa da Assembléia.

A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
Nos termos do art. 244 do Regimento Interno, a Presidência encerra

a discussão, em 1º turno, dos Projetos de Lei nº 2.164 e 2.616/2008 e
dos Projetos de Resolução nº 2.749, 2.750 e 2.751/2008, uma vez que
permaneceram em ordem do dia por 6 reuniões; e informa que, no
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decorrer da discussão, foram apresentadas ao Projeto de Lei nº
2.164/2008 quatro emendas da Deputada Elisa Costa, que receberam
os nºs 1 a 4, e que, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento
Interno, encaminha as emendas com o projeto à Comissão de
Administração Pública, para parecer.

- O teor das emendas apresentadas é o seguinte:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 2.164/2008

EMENDA Nº 1
O parágrafo único do art. 1° da Lei nº 6.084, de 15  de maio de 1973,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° – À Companhia de Saneamento de Minas Gerai s - Copasa-

MG -, sociedade sob controle acionário do Estado, constituída nos
termos da Lei n° 2.842, de 5 de julho de 1963, comp ete planejar,
executar, ampliar, remodelar e explorar serviços públicos de
saneamento básico.

Parágrafo único – São considerados serviços públicos de
saneamento básico, além do abastecimento de água e da coleta, do
tratamento e da disposição adequada de esgotos e efluentes
sanitários, a coleta, a reciclagem, o tratamento e a disposição
adequada do lixo urbano doméstico e do lixo originário do serviço
público de limpeza urbana.”.

Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2008.
Elisa Costa
Justificação: O “caput” do art. 1º da Lei nº 6.084, de 15/5/73, define a

Copasa-MG como sociedade sob controle acionário do Estado, à qual
compete planejar, executar, ampliar, remodelar e explorar serviços
públicos de saneamento básico. Seu parágrafo único explicita quais
as atividades que são consideradas serviços públicos de saneamento
básico, os quais compete à Copasa-MG explorar.

É evidente a inconsistência na inclusão do lixo industrial, atividade
típicamente privada e de responsabilidade do gerador, entre as
atividades consideradas serviços públicos de saneamento básico,
como pretende o “caput” do art. 1º.

Incorre em ilegalidade ao afrontar o art. 5º da Lei nº 11.445, de
2007, marco regulatório do saneamento básico, que é explícito em
excluir da definição de serviço público “as ações e serviços de
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saneamento básico de responsabilidade privada, incluindo o manejo
de resíduos de responsabilidade do gerador”.

A emenda para exclusão do lixo industrial das ações consideradas
serviços públicos de saneamento básico, é adequação necessária da
legislação estadual, aprovada por meio da Lei nº 13.663, de
18/7/2000, anterior ao marco regulatório do saneamento.

A inclusão dessa atividade privada entre os objetivos sociais da
Copasa-MG se reveste também de uma visão distorcida do papel a
ser desempenhado por essa empresa, constituída com recursos
públicos, que deve ter na universalização do saneamento básico sua
principal meta.

Estamos ainda muito longe da meta de universalização do acesso
aos serviços de abastecimento de água, de coleta e despejo final de
esgotos e efluentes sanitários, coleta, reciclagem, tratamento e
disposição final do lixo urbano doméstico, para que se abra a
possibilidade de desviar recursos técnicos, físicos e financeiros para
investimento nessa atividade privada.

EMENDA Nº 2
Dê-se ao § 2º, do art. 3º, a que se refere o art. 1º do Substitutivo nº 1

a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
‘Art. 3º - (...)
(...)
§ 2º - Para o cumprimento de atividades de seu objeto social, fica a

Copasa-MG autorizada a participar majoritariamente de sociedades
que tenham objetivos sociais relacionados à prestação de serviços de
saneamento básico.’.”

Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2008.
Elisa Costa
Justificação: Atualmente, está em vigor a previsão de participação

apenas majoritária em outras empresas. Esta autorização genérica
para a participação minoritária retira o controle da expansão da
empresa da órbita do legislativo. Não podemos, mais uma vez, abrir
mão de uma prerrogativa desta Casa Legislativa. Cada vez mais a
Copasa está voltada antes para os interesses de seus acionistas
privados do que para a consecução de seus objetivos.
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EMENDA Nº 3
Dê-se ao inciso VII, do art. 3º, a que se refere o art. 1º do

Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
‘Art. 3º - (...)
VII - celebrar contratos, inclusive de programa, de concessão e de

permissão de serviço público.’.”.
Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2008.
Elisa Costa
Justificação: Como pode a Copasa celebrar contrato de concessão

com pessoas de direito privado? Este dispositivo está formulado
incorretamente. Quem celebra a concessão é o poder público que
detém a titularidade dos serviços públicos com a empresa prestadora
de serviço. A Copasa não pode celebrar contrato de concessão com
pessoa de direito privado.

EMENDA Nº 4
Dê-se ao parágrafo único do art. 1º, a que se refere o art. 1º do

Substitutivo nº 1, a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
‘Art. 1º - (...)
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se

saneamento básico o conjunto de serviços, infra-estruturas e
instalações operacionais de:

I - abastecimento de água potável: constituído pelas atividades,
infra-estruturas e instalações necessárias ao abastecimento público
de água potável, desde a captação até as ligações prediais e
respectivos instrumentos de medição;

II - esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-
estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento
e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as
ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;

III - limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de
atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta,
transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e
do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas;

IV - drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de
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atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de drenagem
urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o
amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das
águas pluviais drenadas nas áreas urbanas;

Sala das Reuniões, 18 novembro de 2008.
Elisa Costa
Justificação: Esse parágrafo deve-se adequar à definição de

Saneamento Básico estabelecida na Lei nº 11.445/2007 que
estabelece Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia
19, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 589/2008

PROPONENTE: Sueli Alves Barbosa
ENTIDADE: ABAA
PROGRAMA: 706
AÇÃO: 4208
PROPOSTA:
Melhoria na qualidade do atendimento dos portadores de HIV/Aids,

bem como desenvolvimento de ações para prevenir novas
contaminações.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 590/2008

PROPONENTE: Cláudio Reis
ENTIDADE: Secretaria de Saúde, Saneamento e Desenvolvimento

Ambiental
PROGRAMA: 044
AÇÃO: 4308
PROPOSTA:
Implantação de um hospital regional de urgência e emergência no

Município de Juiz de Fora - Mata.
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- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 591/2008

PROPONENTE: Dimas Alípio de Almeida
ENTIDADE: Secretaria Municipal de Saúde de Ressaquinha
PROGRAMA: 044
AÇÃO: 4081
PROPOSTA:
Implantação de módulo de transporte eletivo na Região Central.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 592/2008
PROPONENTE: Dimas Alípio de Almeida
ENTIDADE: Secretaria Municipal de Saúde de Ressaquinha
PROGRAMA: 044
AÇÃO: 4340
PROPOSTA:
Fortalecimento da central de regulação na região.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 593/2008
PROPONENTE: Dimas Alípio de Almeida
ENTIDADE: Secretaria Municipal de Saúde de Ressaquinha
PROGRAMA: 049
AÇÃO: 1117
PROPOSTA:
Melhoria de qualidade da atenção primária na região.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 594/2008
PROPONENTE: Josiane de Carvalho Barbosa
ENTIDADE: Movimento em Defesa das Águas de Barbacena
PROGRAMA: 107
AÇÃO: 4008
PROPOSTA:
Implantação de serviço de urgência/emergência no antigo pronto

atendimento de Barbacena para atender à macrorregião Centro Sul.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 595/2008
PROPONENTE: Josiane Carvalho Barbosa
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ENTIDADE: Movimento em Defesa das Águas de Barbacena
PROGRAMA: 706
AÇÃO: 4388
PROPOSTA:
Implantação de serviço de radioterapia em Barbacena, para atender

à Macrorregião Centro Sul.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 596/2008
PROPONENTES: Josiane Carvalho Barbosa/ Tânia Carmen C. Da

Costa
ENTIDADES: Movimento em Defesa das Águas de Barbacena/

Economia Popular Solidária
PROGRAMA: 706
AÇÃO:
PROPOSTA:
Implantação de CAPS infantil em Barbacena - Mata.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 597/2008
PROPONENTE: Maxuel de Oliveira
ENTIDADE: Câmara Municipal (início de mandato: 2009)
PROGRAMA: 048
AÇÃO: 1281
PROPOSTA:
Aumento de recursos para coleta e tratamento de esgoto, bem como

para abastecimento de água em Santa Bárbara do Monte Verde.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 598/2008
PROPONENTE: Leandro Quintino da Silva
ENTIDADE: Secretaria Municipal de Saúde de Tocantins
PROGRAMA: 044
AÇÃO: 4081
PROPOSTA:
Implantação de módulo de urgência/emergência no Município de

Tocantins, Região Mata.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 599/2008
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PROPONENTES: Silvana Suzi Simões/ Elizabeth Rodrigues Pereira/
Milton Romeu

ENTIDADES: Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora/
Prefeitura Municipal de Antônio Carlos/ Conselho Municipal de Saúde

PROGRAMA: 044
AÇÃO: 4081
PROPOSTA:
Alteração de regionalização para aumentar o número de módulos de

transporte em saúde nas Regiões Central e Mata.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 600/2008
PROPONENTE: Mariza Ferreira Mendes
ENTIDADE: Coordenação Executiva de Economia Popular Solidária
PROGRAMA: 049
AÇÃO: 1117
PROPOSTA:
Promoção da segurança alimentar no PSF.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 601/2008
PROPONENTE: Cezar Murilo Melo
ENTIDADE: Pastoral da Criança
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Aquisição de equipamentos e de sede para a Pastoral da Criança de

Barroso.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 602/2008
PROPONENTE: Cezar Murilo Melo
ENTIDADE: Pastoral da Criança
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Inclusão das gestantes nos programas de geração de emprego e

renda.
- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 603/2008
PROPONENTES: Adriana Claro França/ Jorge Ramos
ENTIDADES: Santa Casa de Barbacena/ Conselho Municipal de

Saúde de Juiz de Fora
PROGRAMA: 044
AÇÃO: 4638
PROPOSTA:
Alteração de regionalização para implantar a rede de urgência e

emergência nas regiões Central e Mata, prevendo-se a meta física
anual de 1 rede e a meta financeira de R$ 6.000.000,00 para a Mata.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 604/2008

PROPONENTE: Adriana Claro França
ENTIDADE: Santa Casa de Barbacena
PROGRAMA: 044
AÇÃO: 4308
PROPOSTA:
Repasse direto dos recursos do Pro-Hosp para as instituições que

assinaram o termo de compromisso.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLTIVA Nº 605/2008
PROPONENTE: Adriana Claro França
ENTIDADE: Santa Casa de Barbacena
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Revisão do valor da tabela-SUS para o procedimento de parto

normal.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 606/2008
PROPONENTE: Adriana Claro França
ENTIDADE: Santa Casa de Barbacena
PROGRAMA: 044
AÇÃO: 4067
PROPOSTA:
Aumento do teto da PPI do Município de Barbacena para cirurgias
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(neurocirurgias).
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 607/2008
PROPONENTE: Moacir Américo de Moura
ENTIDADE: Câmara Municipal de Dores de Campos
PROGRAMA: 044
AÇÃO: 4308
PROPOSTA:
Construção de hospital em Dores de Campos - Mata.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 608/2008
PROPONENTE: Cesar Murilo Mello
ENTIDADE: Pastoral da Criança
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Construção de sede para associação de diabéticos em Barroso.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 609/2008
 PROPONENTE: Cesar Murilo Mello
ENTIDADE: Pastoral da Criança
PROGRAMA: 044
AÇÃO: 4067
PROPOSTA:
Implantação de um centro de tratamento intensivo em Barroso.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 610/2008
PROPONENTE: Antônio Maria Claret de Souza
ENTIDADE: Instituto Nossa Senhora da Carmo
PROGRAMA: 054
AÇÃO: 4202
PROPOSTA:
Garantia de assistência à saúde da gestante e estímulo ao parto

normal.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 611/2008
PROPONENTE: Cláudio Reis
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ENTIDADE: Secretaria de Saúde e Saneamento de Juiz de Fora
PROGRAMA: 049
AÇÃO: 1127
PROPOSTA:
Alteração do produto e da unidade de medida da ação.
Alteração de regionalização, com a inclusão do Região da Mata, e

de metas físicas e financeiras, ficando mantidas as metas físicas e
financeiras para as demais regiões do Estado e para os próximos
anos.

Produto: Unidades básicas implantadas Unidade de Medida:
Unidade

* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-
2011 (Zona da Mata), foi publicada no “Diário do Legislativo” de
20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 612/2008

PROPONENTE: Elizabeth Rodrigues Pereira
ENTIDADE: PMAC - SMS Antônio Carlos
PROGRAMA: 706
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova com os seguintes atributos:
Nome: Hospital de Pequeno Porte
Finalidade: Financiar os hospitais de pequeno porte , nos termos da

Portaria Ministerial nº 1.044/2004, para estruturar a assistência e
definir a função destes hospitais na rede estadual de saúde.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 613/2008

PROPONENTE: Jorge Ramos
ENTIDADE: CMS - Juiz de Fora
PROGRAMA: 708
AÇÃO: 2093
PROPOSTA:
Alteração de finalidade da ação para: Disponibilizar recursos

orçamentários e financeiros para o desenvolvimento das atividades do
Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, bem como para o
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fortalecimento dos Conselhos Municipais.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 614/2008
PROPONENTE: Terezinha do C. Carvalho Vida
ENTIDADE: APAE
PROGRAMA: 044
AÇÃO: 4067
PROPOSTA:
Mais agilidade ao credenciamento no SUS de instituições

prestadoras de serviços de saúde para melhorar e ampliar o
atendimento à pessoa com deficiência no Município onde reside.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 615/2008

PROPONENTE: Mirene das Graças Silva
ENTIDADE: Câmara Municipal Lamim
PROGRAMA: 044
AÇÃO: 4067
PROPOSTA:
Liberação de mais recursos para o combate e a prevenção do

câncer.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 616/2008
PROPONENTE: Mirene das Graças
ENTIDADE: Câmara Municipal de Lamim
PROGRAMA: 044
AÇÃO: 4308
PROPOSTA:
Melhoria da qualidade do atendimento prestado pelos hospitais de

pequeno porte para reduzir o excesso de demanda nos grandes
hospitais.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 617/2008

PROPONENTE: Camilo de Lelis de Melo Chaves
ENTIDADE: Departamento Municipal de Saúde Pública – Demasp -

Barbacena
PROGRAMA: 044
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AÇÃO: 4081
PROPOSTA:
Implantação, em Barbacena, de módulo do Sistema Estadual de

Transporte em Saúde.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 618/2008
PROPONENTE: Camilo de Lelis de Melo Chaves
ENTIDADE: Departamento Municipal de Saúde Pública - Demasp -

Barbacena
PROGRAMA: 044
AÇÃO: 4067
PROPOSTA:
Alteração dos valores acordados na Programação Pactuada e

Integrada - PPI - e pagos aos Municípios que são sede de
macrorregião, principalmente em áreas de vazios assistenciais.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 619/2008

PROPONENTE: Marco Aurélio Bernardes de Carvalho
ENTIDADE: Gerência Regional de Saúde
PROGRAMA: 054
AÇÃO: 4202
PROPOSTA:
Melhoria de qualidade da assistência pré-natal com a implantação

de protocolos em todo o Estado.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 620/2008
PROPONENTES: Marco Aurélio Bernardes de Carvalho/ Elizabeth

Rodrigues Pereira
ENTIDADES: Gerência Regional de Saúde/ Prefeitura Municipal de

Antônio Carlos
PROGRAMA: 054
AÇÃO: 4202
PROPOSTA:
Implantação de um Centro Viva Vida em Barbacena.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 621/2008
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PROPONENTE: Lucas Junqueira Meirelles Vitelli
ENTIDADE: Puc Minas - Parlamento Jovem
PROGRAMA: 149
AÇÃO: 4115
PROPOSTA:
Alteração da finalidade da ação para : Democratizar o acesso dos

alunos das escolas públicas à prática esportiva, por meio de
atividades esportivas e de lazer realizadas no contraturno escolar, por
meio de oferta direta pelas escolas ou em parceria com entidades
esportivas e de lazer.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 622/2008

PROPONENTE: Manoel Vieira dos Santos Neto
ENTIDADE: Conselho de Segurança Preventiva - Consepe - Setor

Oeste
PROGRAMA: 044
AÇÃO: 4067
PROPOSTA:
Ampliação do atendimento de alta e média complexidade na Região

de Ituiutaba.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 623/2008
PROPONENTE: Manoel Vieira dos Santos Neto
ENTIDADE: Conselho de Segurança Preventiva - Consepe - Setor

Oeste
PROGRAMA: 044
AÇÃO: 4340
PROPOSTA:
Revisão da implantação do sistema SUSfácil MG na Região.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 624/2008
PROPONENTES: Walter Prudente Junior/ Vilmar Martins/ Edio

Costa/ José Massuco
ENTIDADES: Câmara Municipal de Tupaciguara
PROGRAMA: 044
AÇÃO: 4081
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PROPOSTA:
Alteração de regionalização para implantar módulo de

urgência/emergência em Tupaciguara, no Triângulo.
- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 625/2008
PROPONENTE: Enedina Borges dos Santos
ENTIDADE: GRS - Ituiutaba
PROGRAMA: 044
 AÇÃO: 4308
 PROPOSTA:
Melhoria da qualidade dos hospitais que prestam atendimento à

saúde na região.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 626/2008
PROPONENTE: Maflávia Aparecida Luiz Ferreira
ENTIDADE: Cismeje
PROGRAMA: 044
AÇÃO: 4067
PROPOSTA:
Credenciamento do serviço de hemodiálise para Itaobim, em 2009,

no Hospital Vale do Jequitinhonha.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 627/2008
PROPONENTE: Maflávia Aparecida Luiz Ferreira
ENTIDADE: Cismeje
PROGRAMA: 044
AÇÃO: 4067
PROPOSTA:
Implantação de centro de urgência e emergência traumato-

ortopédico no Hospital Vale do Jequitinhonha.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 628/2008
PROPONENTE: Maflávia Aparecida Luiz Ferreira
ENTIDADE: Cismeje
PROGRAMA: 044
AÇÃO: 4067
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PROPOSTA:
Credenciamento, no SUS, do Hospital Santa Edwiges, localizado no

Município de Itinga.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 629/2008
PROPONENTE: Eduardo Tertuliano Oliveira Santos
ENTIDADE: Secretaria Municipal de Saúde de Teófilo Otôni
PROGRAMA: 044
AÇÃO: 4067
PROPOSTA:
Estruturação dos serviços de saúde dos Municípios vizinhos de

Teófilo Otôni, visando maior resolutividade no atendimento à saúde,
preenchendo os vazios assistenciais.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 630/2008

PROPONENTE: Marilda de Abreu Araújo
ENTIDADE: Sind-UTE
PROGRAMA: 049
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova com os seguintes atributos:
Nome: Atendimento à Saúde nas Escolas da Rede Pública Estadual
Finalidade: Prestar serviços de atenção primária à saúde dos alunos

das escolas públicas da rede estadual, com ênfase nas ações de
prevenção e incluindo a assistência odontológica.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 631/2008

PROPONENTE: Jaqueline Míriam Maciel Junqueira
ENTIDADE: Consea
PROGRAMA: 049
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova com os seguintes atributos:
Nome: Diagnóstico de Gestão do Sistema de Vigilância Alimentar e

Nutricional - Sisvan
Finalidade: Realizar pesquisa para diagnosticar as condições atuais



733

de funcionamento e as dificuldades encontradas na operacionalização
do Sisvan no Estado, bem como nas Regiões e nos Municípios.

Produto: Pesquisa para diagnóstico Unidade de Medida: Pesquisa
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual), foi publicada no “Diário do Legislativo” de
20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 632/2008

PROPONENTE: Maria de Jesus Loredo Rocha
ENTIDADE: Cismeje
PROGRAMA: 054
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os mesmos atributos da antiga Ação

4385 excluída do PPAG:
Nome: Casa de Apoio à Gestante
Finalidade: Prestar assistência à gestante de alto risco e ao recém-

nascido, facilitando o acesso ao atendimento.
Manter as metas físicas e financeiras previstas no PPAG 2008-2011.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 633/2008
PROPONENTES: Maflávia Aparecida Luiz Ferreira/ Maria de Jesus

Loredo Rocha
ENTIDADES: Prefeitura Municipal de Itaobim/ Cismeje
PROGRAMA: 044
AÇÃO: 4081
PROPOSTA:
Alteração de regionalização, com a inclusão da Região do

Jequitinhonha/Mucuri e de meta física.
Ficam mantidas as metas físicas e financeiras para as demais

regiões.
* - A tabela contendo a meta física de 2009 (Jequitinhonha e Mucuri)

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 634/2008
PROPONENTE: Nilton Henriques de Oliveira



734

ENTIDADE: Associação de Deficientes do Oeste de Minas
PROGRAMA: 706
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova com os seguintes atributos:
Nome: Atenção à saúde dos usuários de álcool e drogas
Finalidade: Garantir a prevenção ao uso de álcool e drogas, bem

como o tratamento para os usuários.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 635/2008
PROPONENTE: Adolpho Von Randow Neto
ENTIDADE: Transplantes pela Vida em Minas Gerais
PROGRAMA: 107
AÇÃO: 4440
PROPOSTA:
Alteração de finalidade da ação para acrescentar, no final, a

seguinte expressão: bem como criar centros de referência e casas de
apoio aos transplantados.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 636/2008

PROPONENTE: Gilmar Gonçalves dos Santos
ENTIDADE: GRS - Divinópolis
PROGRAMA: 054
AÇÃO: 4202
PROPOSTA:
Alteração de regionalização, com a inclusão da Região Centro-

Oeste e a redistribuição de metas física e financeira.
* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Centro

Oeste) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIA Nº 637/2008
PROPONENTE: Silvania Coelho Barrozo
ENTIDADE: Conselho Estadual do Idoso
PROGRAMA: 706
AÇÃO: 4192
PROPOSTA:
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Alteração da finalidade da ação para: Elaborar e coordenar a
implantação das políticas públicas para a população idosa no Estado
de Minas Gerais e garantir a atenção à saúde dos idosos residentes
em instituições de longa permanência.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 638/2008

PROPONENTE: Luzia Batista da Silva
ENTIDADE: Conselho Municipal de Saúde de Tiradentes
PROGRAMA: 049
AÇÃO: 1117
PROPOSTA:
Alteração da finalidade da ação incluindo, no final, a seguinte

expressão: inclusive com cursos de capacitação específicos para os
agentes comunitários de saúde.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 639/2008

PROPONENTE: Milton Henriques de Oliveira
ENTIDADE: Associação dos Deficientes do Oeste de Minas
PROGRAMA: 707
AÇÃO: 4389
PROPOSTA:
Ampliação de meta física da Região Centro-Oeste, mantendo-se a

meta financeira.
Ficam mantidas as metas físicas e financeiras para as demais

regiões.
* - A tabela contendo a meta física de 2009 (Centro Oeste) foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIA Nº 640/2008
PROPONENTE: Fernando Antônio Sander
ENTIDADE: Senagic - Acadmig - Cref-6 MG
PROGRAMA: 149
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Academia na Escola
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Finalidade: Proporcionar aos alunos das escolas públicas da rede
estadual o acesso a atividades físicas nas academias, no contraturno
escolar.

Produto: Aluno atendido Unidade de Medida: Aluno
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Região Central) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 641/2008

PROPONENTE: Fernando Antônio Sander
ENTIDADE: Senagic - Academig
PROGRAMA: 149
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Promoção do desporto de participação para pessoas idosas
Finalidade: Promover o desporto de participação para idosos.
Produto: Parceria realizada Unidade de Medida: Parceria
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Regiões Central e Norte de Minas) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 642/2008

PROPONENTE: Silvânia Coelho Barrozo
ENTIDADE: Conselho Estadual do Idoso de Minas Gerais
PROGRAMA: 149
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os mesmos atributos da antiga Ação

4285 excluída do PPAG.
Nome: Promoção de atividades físicas e de lazer
Finalidade: Fomentar a prática de atividades físicas regulares para a

manutenção da saúde, bem como a prática de atividade lúdicas que
contribuam para a qualidade de vida dos mineiros e para a integração
social, em especial para a população idosa residente em instituições
de longa permanência.
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Produto: Evento promovido Unidade de Medida: Evento.
* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Estadual)

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 643/2008
PROPONENTE: Clever Alves Machado
ENTIDADE: Movimento de Luta Pró Creches - MLPC
PROGRAMA: 048
AÇÃO: 4668
PROPOSTA:
Alteração de meta física, mantendo-se as metas financeiras.
* - A tabela contendo as metas físicas do período 2009-2011

(Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 644/2008
PROPONENTE: Maflávia Aparecida Luiz Ferreira
ENTIDADE: Secretaria Municipal de Saúde de Itaobim
PROGRAMA: 053
AÇÃO: 1079
PROPOSTA:
Alteração de regionalização, com a inclusão da Região do

Jequitinhonha/Mucuri.
Ficam mantidas as metas físicas e financeiras para as demais

regiões e para os próximos anos.
* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009

(Jequitinhonha e Mucuri) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 645/2008

PROPONENTE: Silvânia Coelho Barrozo
ENTIDADE: Conselho Estadual do Idoso
PROGRAMA: 107
AÇÃO: 4002
PROPOSTA:
Alteração da finalidade da ação para: Prestar serviços de assistência

hospitalar, ambulatorial e emergencial à clientela encaminhada pelo
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SUS por meio de referência e contra-referência, inclusive para os
idosos residentes em instituições de longa permanência e em situação
de vulnerabilidade.

Alteração de regionalização.
Ficam mantidas as metas físicas e financeiras para as demais

regiões e para os próximos anos.
Produto: Paciente atendido Unidade de Medida: Paciente.
* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Estadual)

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 646/2008
PROPONENTE: Mauro Alves de Souza
ENTIDADE: CRSANS/ Mucuri – Consea MG
PROGRAMA: 706
AÇÃO: 4468
PROPOSTA:
Alteração do nome e da finalidade da ação.
Nome: Assistência integral à saúde das comunidades quilombolas,

indígenas e tradicionais.
Finalidade: Prestar assistência integral à saúde das comunidades

quilombolas, indígenas e tradicionais.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 647/2008
PROPONENTE: Milton Henriques de Oliveira
ENTIDADE: Associação dos Deficientes do Oeste de Minas
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Realização de mutirões pela Secretaria de Estado de Saúde para

atender à demanda por órteses e próteses.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 648/2008
PROPONENTE: Geraldo Heleno Lopes
ENTIDADE: Conselho Estadual de Saúde MG
PROGRAMA:
AÇÃO:
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PROPOSTA:
Garantia de financiamento justo e efetivo para que os Municípios

tenham recursos suficientes para a atenção à saúde da população.
Deixar de computar como despesas em saúde os gastos com a
Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Copasa, Ipsemg,
IPSM, entre outros, visando ao cumprimento da Emenda
Constitucional nº 29/00.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 649/2008

PROPONENTE: Gislene Gonçalves dos Reis
ENTIDADE: Associação dos Usuários do Transporte Coletivo BH e

RMBH
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Destinação de recursos específicos para assegurar a assistência à

saúde da população negra, tendo em vista que a prevalência de
algumas doenças é maior nessa população.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 650/2008

PROPONENTE: Geralda Helena Goes Guerra
ENTIDADE: Conselho Estadual do Idoso
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Prioridade aos idosos no fornecimento dos medicamentos pelo SUS.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 651/2008
PROPONENTE: José Henriques de Faria
ENTIDADE: Conselho Municipal de Saúde de Igaratinga
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Ampliação da prestação de serviços da Copasa para todo o Estado,

incluindo o tratamento de esgotos, pois o despejo direto de esgoto
sem tratamento está causando sérios danos ambientais aos rios
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mineiros.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 652/2008
PROPONENTE: José Rodrigues de Oliveira (Zé Raizeiro)
ENTIDADE: Associação dos Terapeutas Naturalistas Alternativos na

Saúde e Cultura no Brasil
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de mecanismos para possibilitar maior participação da

comunidade na definição das políticas públicas de saúde, por meio do
acesso amplo à informação, propiciando melhoria na qualidade de
vida.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 653/2008

PROPONENTE: Clever Alves Machado
ENTIDADE: Movimento de Luta Pró Creches
PROGRAMA: 048
AÇÃO:
PROPOSTA:
Universalização do fornecimento de água e garantia desse

fornecimento para as comunidades quilombolas por meio da
implantação de poços artesianos.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 654/2008

PROPONENTE: José Maria dos Santos
ENTIDADE: Sindágua MG
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Participação da sociedade civil na construção e fiscalização das

políticas públicas para o setor de saneamento básico e elaboração de
planejamento integrado para o setor. Criação do Conselho Estadual
de Saneamento Básico com caráter deliberativo e com representação
da sociedade civil; elaboração do Plano Estadual de Saneamento
Básico com integração de todos os setores envolvidos na questão;
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criação de Agência Reguladora Estadual para acompanhar as obras e
investimentos do setor.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 655/2008

PROPONENTE: Rosângela Maria Luiz de Moura
ENTIDADE: Associação de Saúde Alternativa
PROGRAMA: 175
AÇÃO:
PROPOSTA:
Implantação, no SUS, de práticas alternativas de atenção à saúde,

como fitoterapia, hidroterapia e outros tratamentos naturais.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 656/2008
PROPONENTE: Míriam Ester Soares
ENTIDADE: Comissão da Produção Orgânica em Minas Gerais
ÁREA DE RESULTADOS: Inovação, Tecnologia e Qualidade
PROGRAMA: 050
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Incentivo à adoção do modo de produção orgânico na cadeia

produtiva do café.
Finalidade: Incentivar a adoção e divulgar tecnologia de produção

orgânica de café como forma de estimular a inserção do cafeicultor
nesse segmento de mercado.

Produto: Propriedade incentivada
Unidade de Medida: Propriedade
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Sul de Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 657/2008

PROPONENTE: Dalva Ferreira Batista Lima
ENTIDADE: Departamento Municipal de Educação
ÁREA DE RESULTADOS: Inovação, Tecnologia e Qualidade
PROGRAMA: 129
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AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Implantação de cursos superiores voltados para as

necessidades da região.
Finalidade: Oferecer cursos superiores que atendam à vocação da

região.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 658/2008
PROPONENTE: Públio Chaves
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Ituiutaba (próximo mandato)
ÁREA DE RESULTADOS: Inovação, Tecnologia e Qualidade
PROGRAMA: 003
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de Ação Nova, com os seguintes atributos:
Nome: Implantação de “bureau” de inteligência na cadeia produtiva

do ácool.
Finalidade: Desenvolver inteligência e articular processos de

inovação na cadeia produtiva do álcool.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 659/2008
PROPONENTE: Leandro Augusto Ribeiro
ENTIDADE: Agentes de Pastoral Negros
ÁREA DE RESULTADOS: Inovação, Tecnologia e Qualidade
PROGRAMA: 042
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova (reintrodução da ação excluída nº 1088), com

os seguintes atributos:
Nome: Implantação de novas unidades (Telecentro) da rede de

formação profissional
Finalidade (idem ação 1088).
* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Central)

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 660/2008
PROPONENTE: Célio Cabral de Sousa Júnior
ENTIDADE: Instituto Euvaldo Lodi – Núcleo Regional de Minas

Gerais
ÁREA DE RESULTADOS: Inovação, Tecnologia e Qualidade
PROGRAMA: 043
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova com os seguintes atributos:
Nome: Incentivo à implementação de núcleos de gestão de inovação
Finalidade: Incentivar a implementação de núcleos de gestão da

inovação pelas empresas para a capacitação das mesmas no domínio
de ferramentas de suporte ao processo de inovação e para a
interação com os núcleos de inovação tecnológica (NITs) já existentes
nas universidades e instituições de pesquisa.

Produto: núcleo implementado
Unidade de medida: núcleo.
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 661/2008
PROPONENTE: Célio Cabral de Sousa Júnior
ENTIDADE: Instituto Euvaldo Lodi – IEL/MG
ÁREA DE RESULTADOS: Inovação, Tecnologia e Qualidade
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Realização do BioBrasil – Congresso Internacional de Biotecnologia

com o objetivo de promover a troca de informações e de
conhecimento, a realização de parcerias e o incentivo ao
desenvolvimento científico e tecnológico.

Atendida pela Ação 4083 – Fomento a atividades de pesquisa e
desenvolvimento de produtos e processos inovadores – Programa 043

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 662/2008

PROPONENTE: Élio Roberto Dias da Silva
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ENTIDADE: Instituto Educacional Fraternidade Cristã
ÁREA DE RESULTADOS: Inovação, Tecnologia e Qualidade
PROGRAMA: 242
AÇÃO: 4596
PROPOSTA:
Alteração de regionalização, com a inclusão do Rio Doce e

distribuição de metas física e financeira.
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Rio Doce e Central) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 663/2008

PROPONENTE: Élio Roberto Dias da Silva
ENTIDADE: Instituto Educacional Fraternidade Cristã
ÁREA DE RESULTADOS: Inovação, Tecnologia e Qualidade
PROGRAMA: 43
AÇÃO: 4066
PROPOSTA:
Alteração de regionalização, com a inclusão do Rio Doce e

redistribuição de metas física e financeira.
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Rio Doce, Central, Mata, Sul de Minas, Norte de Minas e
Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 664/2008

PROPONENTE: Élio Roberto Dias da Silva
ENTIDADE: Instituto Educacional Fraternidade Cristã
ÁREA DE RESULTADOS: Inovação, Tecnologia e Qualidade
PROGRAMA: 43
AÇÃO: 1057
PROPOSTA:
Alteração de regionalização, com a inclusão do Rio Doce e Norte de

Minas e redistribuição de metas física e financeira.
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central, Mata, Sul de Minas, Triângulo, Alto Paranaíba, Norte
de Minas, Rio Doce e Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo”
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de 20.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 665/2008
PROPONENTE: Roberto Souza Pinto
ENTIDADE: Sindvel
ÁREA DE RESULTADOS: Inovação, Tecnologia e Qualidade
PROGRAMA: 003
AÇÃO: 4112
PROPOSTA:
Ampliação de meta física para 3 e financeira para R$491.400, em

2009, restaurando previsão original.
* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Central)

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 666/2008
PROPONENTE: Aparecida Maria Martins pereira
ENTIDADE: Consep – Conselho Distrital Barreiro Saúde
ÁREA DE RESULTADOS: Qualidade Ambiental
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Possibilitar que a Vale e a Valourec Mannesman auxiliem o IEF e a

Copasa na preservação ambiental da Serra do Rola Moça.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 667/2008
PROPONENTE: Daniela Tôrres
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabira
ÁREA DE RESULTADOS: Qualidade Ambiental
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Incentivo aos produtores rurais por meio de projetos de

reflorestamento com essências nativas e adoção de práticas de
conservação do solo e por meio de isenção fiscal para estimulação,
conservação e aumento da quantidade e qualidade da água.

Atendida pela Ação 1062 - Incorporação dos Instrumentos de
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Pagamento de Serviços Ambientais - Programa 010
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 668/2008
PROPONENTE: Cristiane do Rocio Archanjo
ENTIDADE: Fiemg
ÁREA DE RESULTADOS: Qualidade Ambiental
PROGRAMA: 110
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Programa de Capacitação em Mudança do Clima
Finalidade: Promover a capacitação de recursos humanos para a

elaboração e implementação de projetos de redução da emissão de
gases de efeito-estufa, eficiência energética e identificação de
oportunidades para ações de mitigação da mudança do clima.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 669/2008

PROPONENTE: José Henriques de Faria
ENTIDADE: Conselho Municipal de Saúde de Igaratinga
ÁREA DE RESULTADOS: Qualidade Ambiental
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Intensificar a fiscalização de emissão de poluentes industriais

causadores de doenças respiratórias, em especial de
empreendimentos de cerâmica, fundições, siderúrgicas e indústrias.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 670/2008

PROPONENTE: Milton Henriques de Oliveira
ENTIDADE: Associação de Deficientes do Oeste de Minas
ÁREA DE RESULTADOS: Qualidade Ambiental
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Ampliar a fiscalização das atividades de extração mineral nas

regiões de Igaratinga, São Gonçalo do Pará, Nova Serrana, Pará de
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Minas e Divinópolis, em especial as de areia e de argila, por meio
inclusive de aeronaves e de monitoramento por satélite.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 671/2008

PROPONENTE: Milton Henriques de Oliveira
ENTIDADE: Associação de Deficientes do Oeste de Minas
ÁREA DE RESULTADOS: Qualidade Ambiental
PROGRAMA: 010
AÇÃO:
PROPOSTA:
Intensificar a fiscalização ambiental nos veículos em trânsito nas

rodovias estaduais e federais, quanto à emissão de poluentes,
aplicando as sanções cabíveis, promovendo, inclusive, ações
fiscalizadoras nas estradas vicinais e vias urbanas, com especial
atenção para os veículos de carga.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 672/2008

PROPONENTE: Maria Dalce Ricas
ENTIDADE: Associação Mineira de Defesa do Ambiente – Amda
ÁREA DE RESULTADOS: Qualidade Ambiental
PROGRAMA: 010
AÇÃO:
PROPOSTA:
Alterar o objetivo do Programa 010 para:
Ampliação das áreas de vegetação nativa por meio da recuperação

e proteção de corredores ecológicos nas áreas consideradas
prioritárias para proteção da biodiversidade.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 673/2008

PROPONENTE: Maria Dalce Ricas
ENTIDADE: Associação Mineira de Defesa do Ambiente – Amda
ÁREA DE RESULTADOS: Qualidade Ambiental
PROGRAMA: 010
AÇÃO: 1060
PROPOSTA:
Alterar a finalidade da Ação 1060 para:
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Aumentar, fortalecer e promover garantias de conectividade entre as
unidades de conservação e as áreas destinadas à criação de novas
unidades.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 674/2008

PROPONENTE: Ana Cristina da Silveira
ENTIDADE: Fiemg
ÁREA DE RESULTADOS: Qualidade Ambiental
PROGRAMA: 045
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova com os seguintes atributos:
Nome: Gestão de Resíduos Sólidos e Efluentes Industriais
Finalidade: Promover a adequada disposição final dos resíduos

sólidos e efluentes industriais, visando minimizar o impacto no
ambiente e na saúde pública.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 675/2008

PROPONENTE: Ana Cristina Silveira
ENTIDADE: Fiemg
ÁREA DE RESULTADOS: Qualidade Ambiental
PROGRAMA: 011
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova com os seguintes atributos:
Nome: Enquadramento dos Corpos d’Água do Estado
Finalidade: Promover o enquadramento dos corpos d’água do

Estado, de acordo com o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) e
os interesses da sociedade.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 676/2008

PROPONENTE: Terezinha Furst Teixeira
ENTIDADE: Movimento das Donas de Casa e Consumidores de

Minas Gerais
ÁREA DE RESULTADOS: Qualidade Ambiental
PROGRAMA:
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AÇÃO:
PROPOSTA:
Alterar o projeto de lei em tramitação na ALMG que dispõe sobre o

aproveitamento do óleo de uso doméstico para incluir a construção de
usinas de beneficiamentos do óleo usado para fins de geração de
biodiesel e outros produtos.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 677/2008

PROPONENTE: Raquel Rodrigues da Silva
ENTIDADE: Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de

Natureza Viva (Ascanavi) e Cooperativa dos Catadores dos Vales do
Mucuri, do Aço e do Rio Doce (Catavales)

ÁREA DE RESULTADOS: Qualidade Ambiental
PROGRAMA: 045
AÇÃO: 1067
PROPOSTA:
Alteração da regionalização, com a inclusão da região do Rio Doce e

redistribuição das metas físicas e financeiras, sem alteração dos
valores totais.

* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-
2011 (Estadual e Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 678/2008

PROPONENTE: Raquel Rodrigues da Silva
ENTIDADE: Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de

Natureza Viva (Ascanavi) e Cooperativa dos Catadores dos Vales do
Mucuri, do Aço e do Rio Doce (Catavales)

ÁREA DE RESULTADOS: Qualidade Ambiental
PROGRAMA: 045
AÇÃO: 1072
PROPOSTA:
Alteração da regionalização, com a inclusão da região do Rio Doce e

redistribuição das metas físicas e financeiras, sem alteração dos
valores totais.

* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-
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2011 (Estadual e Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 679/2008

PROPONENTE: Lúcio Aldo Franco Morais
ENTIDADE: LAFM – Consultoria e Gestão Ltda.
ÁREA DE RESULTADOS: Qualidade Ambiental
PROGRAMA: 045
AÇÃO: 1066
PROPOSTA:
Alterar a finalidade da ação para:
Ampliar e integrar o Centro Mineiro de Referência em Resíduos às

Secretarias afins e apoiar sua manutenção e gestão com ênfase na
reciclagem, visando à geração de trabalho e melhoria de qualidade de
vida.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 680/2008

PROPONENTE: Cristiane do Rocio Archanjo
ENTIDADE: Fiemg
ÁREA DE RESULTADOS: Qualidade Ambiental
PROGRAMA: 105
AÇÃO: 4056
PROPOSTA:
Alterar o nome e finalidade da ação para:
Nome: Institucionalização do Fórum Mineiro de Produção e

Consumo Sustentável
Finalidade: Estabelecer o Estado de Minas Gerais como referência

em ações de fomento e incentivo a práticas de produção e consumo
sustentável, por meio de debates, disseminação de informações e
boas práticas, e distribuição de material informativo com foco na
educação ambiental.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 681/2008

PROPONENTE: Cristiane do Rocio Archanjo
ENTIDADE: Fiemg
ÁREA DE RESULTADOS: Qualidade Ambiental
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PROGRAMA: 011
AÇÃO:
PROPOSTA:
Nova ação com os seguintes atributos:
Nome: Programa de Gestão das Águas e Produção mais Limpa
Finalidade: Promover a otimização ambiental das indústrias do

Estado, com foco na redução do consumo de matérias-primas e
insumos (preferencialmente a água), com vistas ao controle e
minimização dos efluentes gerados

Regionalização:
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 682/2008
PROPONENTE: Cristiane do Rocio Archanjo
ENTIDADE: Fiemg
ÁREA DE RESULTADOS: Qualidade Ambiental
PROGRAMA: 045
AÇÃO: 1070
PROPOSTA:
Alterar o nome, a finalidade e a regionalização da ação para:
Nome: Programa de Prevenção de Passivos Ambientais
Finalidade: Promover a qualidade ambiental mediante a prevenção e

o controle de áreas contaminadas, tendo como foco o setor industrial
e outras atividades correlatas que possam impactar negativamente o
meio ambiente.

Regionalização: Estadual.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 683/2008
PROPONENTE: Maria Madalena Rodrigues Duarte Lima
ENTIDADE: Fórum Estadual Lixo e Cidadania
ÁREA DE RESULTADOS: Qualidade Ambiental
PROGRAMA: 045
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criar uma ação nova com os seguintes atributos:
Nome: Erradicação do Trabalho nos Lixões e Inclusão Produtiva dos

Catadores de Recicláveis em Redes de Comercialização
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Finalidade: Erradicar o trabalho nos lixões e promover a inclusão
produtiva dos catadores de recicláveis em organizações solidárias e
redes de comercialização, com investimento em capacitação de
catadores de recicláveis

Produto: Número de catadores atendidos
Unidade de medida: Catador.
* - A tabela contendo as metas física e financeira do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 684/2008
PROPONENTE: Ana C. Silveira
ENTIDADE: Fiemg
ÁREA DE RESULTADOS: Qualidade Ambiental
PROGRAMA: 011
AÇÃO: 1011
PROPOSTA:
Ampliação da meta financeira Estadual e da Região Rio Doce,

mantendo-se a meta física.
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual e Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 685/2008

PROPONENTE: Maria Madalena Rodrigues Duarte Lima
ENTIDADE: Fórum Estadual Lixo e Cidadania
ÁREA DE RESULTADOS: Qualidade Ambiental
PROGRAMA: 045
AÇÃO: 1072
PROPOSTA:
Ampliação de metas física e financeira e alteração de finalidade da

ação para:
Apoiar os municípios na implantação de programas de coleta

seletiva para atender a no mínimo 10% dos recicláveis gerados e
inclusão produtiva dos catadores de materiais recicláveis.

* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-
2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.
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- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 686/2008

PROPONENTE: Maria Dalce Ricas
ENTIDADE: Associação Mineira de Defesa do Ambiente – Amda
ÁREA DE RESULTADOS: Qualidade Ambiental
PROGRAMA: 010
AÇÃO:
PROPOSTA:
Alteração do objetivo do programa para:
Reduzir a próximo de zero o desmatamento no Estado, visando

recuperar a Mata Atlântica e preservar o Cerrado
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 687/2008
PROPONENTE: Maria Dalce Ricas
ENTIDADE: Associação Mineira de Defesa do Ambiente – Amda
ÁREA DE RESULTADOS: Qualidade Ambiental
PROGRAMA: 010
AÇÃO: 4007
PROPOSTA:
Ampliação da meta financeira, com alteração dos totais, mantendo-

se as metas físicas.
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 688/2008
PROPONENTE: Maria Dalce Ricas
ENTIDADE: Associação Mineira de Defesa do Ambiente – Amda
ÁREA DE RESULTADOS: Qualidade Ambiental
PROGRAMA: 010
AÇÃO: 1058
PROPOSTA:
Ampliação das metas físicas e financeiras.
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 689/2008
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PROPONENTE: Maria Dalce Ricas
ENTIDADE: Associação Mineira de Defesa do Ambiente – Amda
ÁREA DE RESULTADOS: Qualidade Ambiental
PROGRAMA: 010
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Recomposição Salarial dos Técnicos do Sisema
Finalidade: Promover a valorização profissional dos técnicos do

Sisema, evitando-se sua evasão para a iniciativa privada
Produto: Aumento salarial
Unidade de medida: Percentual.
* - A tabela contendo as metas físicas do período 2009-2011

(Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 690/2008
PROPONENTE: Maria Dalce Ricas
ENTIDADE: Associação Mineira de Defesa do Ambiente – Amda
ÁREA DE RESULTADOS: Qualidade Ambiental
PROGRAMA: 010
AÇÃO: 1059
PROPOSTA:
Ampliação das metas físicas e financeiras.
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 691/2008
PROPONENTE: Célio Cabral de Sousa Júnior
ENTIDADE: Instituto Euvaldo Lodi
ÁREA DE RESULTADOS: Investimento e Valor Agregado da

Produção
PROGRAMA: 196
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Projeto de Promoção Comercial do Arranjo Produtivo Local
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Moveleiro de Ubá e Região
Finalidade: Tornar as empresas mais competitivas, visando atingir

novos mercados
Produto: Projeto implantado
Unidade de medida: Projeto.
* - A tabela contendo as metas financeiras no período 2009-2011 foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 692/2008
PROPONENTE: Jouber Ribeiro da Silva
ENTIDADE: Fiemg
ÁREA DE RESULTADOS: Investimento e Valor Agregado da

Produção
PROGRAMA: 196
AÇÃO: 4606
PROPOSTA:
Acrescentar à finalidade da ação a expressão além de promover a

capacitação, qualificação e certificação das micro, pequenas e médias
empresas como fornecedoras das empresas de grande porte,
garantindo a manutenção e expansão dos negócios do Estado e
alterar a regionalização da ação para Estadual, com ampliação de
metas física e financeira.

* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-
2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 693/2008

PROPONENTE: Clarise Fernandes da Silva
ENTIDADE: Clarosofia Núcleo Mundial
ÁREA DE RESULTADOS: Investimento e Valor Agregado da

Produção
PROGRAMA: 040
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Fundo de Incentivo à Capacitação Profissional
Finalidade: Conceder incentivos para empresas que desenvolvam
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ações de responsabilidade social juntamente com a sociedade civil,
com o objetivo de promover a capacitação profissional, gerar
produção e renda, promover a qualidade da educação e investir no
diagnóstico social

Produto: Fundo criado
Unidade de medida: Fundo.
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 694/2008
PROPONENTE: Conceição Maria do Carmo de Souza Costa
ENTIDADE: Ação Cidadania Pastoral da Criança
ÁREA DE RESULTADOS: Investimento e Valor Agregado da

Produção
PROGRAMA: 31
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Ações de Esclarecimento de Gasoduto
Finalidade: Desenvolver campanhas de esclarecimento sobre o

funcionamento e normas de segurança de gasodutos, para a
população local

Produto: Campanha implantada
Unidade de medida: Campanha.
* - A tabela contendo a meta física de 2009 (Estadual) foi publicada

no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 695/2008
PROPONENTE: Geraldo Magela Arco Verde
ENTIDADE: Coonat – Cooperativa Multiprofissional
ÁREA DE RESULTADOS: Investimento e Valor Agregado da

Produção
PROGRAMA: 40
AÇÃO: 4653
PROPOSTA:
Alteração da regionalização, com a inclusão do Alto Paranaíba, com
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meta financeira de R$ 20.000 e meta física de 11.
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2010 (Alto Paranaíba e Estadual) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 696/2008

PROPONENTE: Jouber Ribeiro da Silva
ENTIDADE: Fiemg
ÁREA DE RESULTADOS: Investimento e Valor Agregado da

Produção
PROGRAMA: 040
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Portal Minas para Investidores
Finalidade: Estruturar portal web com informações sobre o Estado

de Minas Gerais, como disponibilidade energética, disponibilidade de
mão-de-obra, fornecedores, equipamentos, serviços e estrutura
logística, para acesso fácil pelas empresas e pessoas que desejam
investir em Minas Gerais

Produto: Portal criado
Unidade de medida: Portal.
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 697/2008
PROPONENTE: Célio Cabral de Sousa Júnior
ENTIDADE: Instituto Euvaldo Lodi
ÁREA DE RESULTADOS: Investimento e Valor Agregado da

Produção
PROGRAMA: 196
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Projeto de Promoção Comercial do Arranjo Produtivo Local

de Vestuário de São João Nepomuceno e Região
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Finalidade: Expandir a produção para novos mercados
consumidores, aumentando o volume de vendas das empresas

Produto: Trabalhadores empregados
Unidade de medida: Pessoas.
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 698/2008
PROPONENTE: Célio Cabral de Sousa Júnior
ENTIDADE: Instituto Euvaldo Lodi
ÁREA DE RESULTADOS: Investimento e Valor Agregado da

Produção
PROGRAMA: 196
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Projeto de Certificação dos Produtos Pirotécnicos do Arranjo

Produtivo Local de Santo Antônio do Monte
Finalidade: Adequar os produtos pirotécnicos à legislação vigente,

de acordo com as normas do Exército Brasileiro
Produto: Projeto implantado
Unidade de medida: Projeto.
* - A tabela contendo as metas financeiras do período 2009-2010 foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 699/2008
PROPONENTE: Célio Cabral de Sousa Júnior
ENTIDADE: Instituto Euvaldo Lodi
ÁREA DE RESULTADOS: Investimento e Valor Agregado da

Produção
PROGRAMA: 196
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Projetos de Promoção Comercial do Arranjo Produtivo Local

Calçadista de Nova Serrana
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Finalidade: Tornar as empresas mais competitivas, visando atingir
novos mercados

Produto: Projeto implantado
Unidade de medida: Projeto.
* - A tabela contendo as metas financeiras do período 2009-2011 foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 700/2008
PROPONENTE: Dinair Maria Pereira Isaac
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Capinópolis(Próximo mandato)
ÁREA DE RESULTADOS: Rede de Cidades e Serviços
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Construção de um matadouro municipal, em consonância com a

legislação em vigor, para atender à população dos Municípios da
Comarca (Cachoeira Dourada, Ipiaçu e Capinópolis), com mais de
25.000 habitantes.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 701/2008

PROPONENTE: Nilda Aparecida Batista
ENTIDADE: Consea
ÁREA DE RESULTADOS: Rede de Cidades e Serviços
PROGRAMA: 009
AÇÃO: 1331
PROPOSTA:
Inclusão da região Rio Doce, com redistribuição de metas física e

financeira e com alteração de valor total.
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2010 (Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 702/2008

PROPONENTE: Ivone Luiza de Macedo M. Silva
ENTIDADE: Conselho Estadual do Idoso - ABCMI
ÁREA DE RESULTADOS: Rede de Cidades e Serviços
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PROGRAMA: 016
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Finalidade: Possibilitar o acesso ao turismo na melhor idade,

favorecendo a inclusão social e melhora na qualidade de vida da
pessoa idosa, além de incentivar o turismo para cidades estratégicas
de Minas Gerais, na baixa temporada.

Produto: Parceria com empresas de turismo firmada
Unidade de Medida: Parceria.
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 703/2008
PROPONENTE: Nilda Aparecida Batista
ENTIDADE: Consea
ÁREA DE RESULTADOS: Rede de Cidades e Serviços
PROGRAMA: 016
AÇÃO: 1390
PROPOSTA:
Inclusão da região Rio Doce, com ampliação de meta física e

redistribuição de meta financeira sem alteração de valor financeiro
total.

* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-
2010 (Central e Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 704/2008

PROPONENTE: Dalva Ferreira Batista Lima
ENTIDADE: Departamento Municipal de Educação
ÁREA DE RESULTADOS: Rede de Cidades e Serviços
PROGRAMA: 016
AÇÃO: 1390
PROPOSTA:
Alteração de finalidade da ação para: “Construir, ampliar e conservar

pontes, estradas e rodovias utilizadas para o turismo, para a
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exploração das riquezas naturais e enriquecimento das sub-regiões
por meio de APLs”.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 705/2008

PROPONENTE: Eberhard Hans Aichinger
ENTIDADE: Instituto Estrada Real
ÁREA DE RESULTADOS: Rede de Cidades e Serviços
PROGRAMA: 016
AÇÃO: 1396
PROPOSTA:
Alteração da regionalização com vistas a garantir a sinalização

turística para os 43 circuitos turísticos certificados, bem como a
manutenção da sinalização rodoviária da Estrada Real.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 706/2008

PROPONENTE: Nilda Aparecida Batista
ENTIDADE: Consea
ÁREA DE RESULTADOS: Rede de Cidades e Serviços
PROGRAMA: 016
AÇÃO: 4015
PROPOSTA:
Inclusão da região Rio Doce, com redistribuição de metas física e

financeira sem alteração de valor total.
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Sul de Minas, Alto Paranaíba e Rio Doce) foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 707/2008

PROPONENTE: Nilda Aparecida Batista
ENTIDADE: Consea
ÁREA DE RESULTADOS: Rede de Cidades e Serviços
PROGRAMA: 016
AÇÃO: 4016
PROPOSTA:
Inclusão da região Rio Doce, com redistribuição da meta física e

ampliação de valor na meta financeira, com vistas a garantir recursos
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para a promoção do turismo de negócio na cidade de Governador
Valadares, como cidade-pólo da região do Rio Doce.

* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-
2010 (Central e Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 708/2008

PROPONENTE: Dalva Ferreira Batista Lima
ENTIDADE: Departamento Municipal de Educação
ÁREA DE RESULTADOS: Rede de Cidades e Serviços
PROGRAMA: 016
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Roteiros turísticos nos vales do Jequitinhonha, Mucuri e

Cricaré.
Finalidade: Implantar roteiros turísticos nos vales do Jequitinhonha,

Mucuri e Cricaré.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 709/2008
PROPONENTE: Nilda Aparecida Batista
ENTIDADE: Consea
ÁREA DE RESULTADOS: Rede de Cidades e Serviços
PROGRAMA: 026
AÇÃO: 1342
PROPOSTA:
Inclusão da região Rio Doce, com redistribuição das metas física e

financeira de forma proporcional.
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras de 2009

(Central, Centro-Oeste, Norte de Minas e Rio Doce) foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 710/2008

PROPONENTE: Cristina Calixto
ENTIDADE: Instituto Euvaldo Lodi - IEL/MG
ÁREA DE RESULTADOS: Rede de Cidades e Serviços



763

PROGRAMA: 047
AÇÃO:
PROPOSTA:
Inclusão de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Projeto de Revitalização do Distrito Industrial Coronel

Juventino Dias - Cidade Industrial de Contagem
Finalidade: Promover o desenvolvimento sustentável da região,

melhoria ambiental e social, adequação do solo e competitividade das
empresas.

* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-
2011 (Central) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 711/2008

PROPONENTE: Maria Josefina Lavalle Cruz
ENTIDADE: Associação Comunitária Desportiva Nova Suissa -

Gameleira
ÁREA DE RESULTADOS: Rede de Cidades e Serviços
PROGRAMA: 120
AÇÃO: 4455
PROPOSTA:
Alteração de finalidade da Ação 4455 para: “Fomentar o

planejamento nos Municípios e nas regiões mineiras, garantindo a
incorporação das políticas de defesa social nas intervenções urbanas
planejadas.”

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 712/2008

PROPONENTE: Nilda Aparecida Batista
ENTIDADE: Consea
ÁREA DE RESULTADOS: Rede de Cidades e Serviços
PROGRAMA: 123
AÇÃO: 4409
PROPOSTA:
Ampliação da meta financeira para a região do Rio Doce, de

R$318.400,00 para R$536.000,00, permanecendo para as demais
regiões, em todos os anos, a distribuição de metas física e financeira
proposta pelo projeto de revisão do PPAG.
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- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 713/2008

PROPONENTE: Nilda Aparecida Batista
ENTIDADE: Consea
ÁREA DE RESULTADOS: Rede de Cidades e Serviços
PROGRAMA: 131
AÇÃO: 1126
PROPOSTA:
Ampliação de metas física e financeira para a região do Rio Doce,

com vistas a assegurar recursos para a restauração e conservação da
Usina Açucareira, em Governador Valadares, tombada pelo
Patrimônio Histórico e Cultural do Estado, permanecendo para as
demais regiões, em todos os anos, a distribuição de metas física e
financeira proposta pelo projeto de revisão do PPAG.

* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-
2011 (Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 714/2008

PROPONENTE: Nilda Aparecida Batista
ENTIDADE: Consea
ÁREA DE RESULTADOS: Rede de Cidades e Serviços
PROGRAMA: 135
AÇÃO: 4050
PROPOSTA:
Inclusão da região Rio Doce, com redistribuição das metas física e

financeira, com vistas a garantir recursos para beneficiar 14 distritos
rurais de Governador Valadares.

* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras de 2009
(Central, Mata, Sul de Minas e Rio Doce) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 715/2008

PROPONENTE: Célio Cabral de Souza Júnior
ENTIDADE: Instituto Euvaldo Lodi
ÁREA DE RESULTADOS: Desenvolvimento do Norte de Minas,
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Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce
PROGRAMA: 059
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Projeto de Capacitação e Desenvolvimento Regional da

Região do Jaíba
Finalidade: Capacitar a mão-de-obra e prover condições para o

desenvolvimento do setor produtivo de fruticultura na região do Jaíba
Produto: Agricultor capacitado
Unidade de medida: Agricultor
* - A tabela contendo as metas financeiras do período 2009-2011

(Norte de Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 716/2008

PROPONENTE: Marilda Araújo
ENTIDADE: Sindicato dos Trabalhadores em Educação de MG /

Sind-UTE/MG
ÁREA DE RESULTADOS: Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce
PROGRAMA: 001
AÇÃO: 1224
PROPOSTA:
Alteração do objetivo do programa para: Aumentar a proficiência

média dos alunos do ensino fundamental e médio e reduzir,
progressivamente, a taxa de distorção idade-série das regiões Norte
de Minas, Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 717/2008

PROPONENTE: Marilda Araújo
ENTIDADE: Sindicato dos Trabalhadores em Educação de MG /

Sind-UTE/MG
ÁREA DE RESULTADOS: Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce
PROGRAMA: 001
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AÇÃO: 1224
PROPOSTA:
Alteração de nome e finalidade da ação para:
Nome: Implantação do Plano de Aceleração da Aprendizagem no

Ensino Fundamental e Médio
Finalidade: Aumentar a proficiência média dos alunos do Ensino

Fundamental e Médio e reduzir, progressivamente, a taxa de distorção
idade-série das regiões Norte de Minas, Jequitinhonha/Mucuri e Rio
Doce.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 718/2008

PROPONENTE: Maflávia Aparecida Luiz Ferreira / Dalva Ferreira
Batista Lima

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itaobim
ÁREA DE RESULTADOS: Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce
PROGRAMA: 156
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Implantação de Centro Comercial de Artesanato no Médio

Jequitinhonha
Finalidade: Promover a divulgação e comercialização do artesanato,

através da implantação de centro comercial no Médio Jequitinhonha,
às margens da BR 116 e da rodovia 367 (Itaobim), potencializando o
comércio para outras regiões do país.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 719/2008

PROPONENTE: Elói Lucas Silva Mota
ENTIDADE: Audiência Pública de Belo Horizonte
ÁREA DE RESULTADOS: Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce
PROGRAMA: 039
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
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Nome: Escoamento de Produção Agrícola e de Minérios
Finalidade: Promover meios de escoamento para a produção

agrícola e de minério por meio de ferrovias e hidrovias
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 720/2008
PROPONENTE: Marta Elizabeth de Souza
ENTIDADE: Fórum Mineiro de Saúde Mental
ÁREA DE RESULTADOS: Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce
PROGRAMA: 059
AÇÃO: 4475
PROPOSTA:
Alteração de Unidade Orçamentária (UO): de 4291 – Fundo

Estadual de Saúde para 1371– Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 721/2008

PROPONENTES: Maflávia Aparecida Luiz Ferreira / Luís / Silvana /
Pedro Paulo / Donato / Gilmar / Cláudia / Marileno

ENTIDADES: Prefeituras Municipais de Itaobim, Itinga, Padre
Paraíso, Ponto dos Colantes, Caraí e Jequitinhonha

ÁREA DE RESULTADOS: Desenvolvimento do Norte de Minas,
Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce

PROGRAMA: 059
AÇÃO:
PROPOSTA:
Alteração da regionalização, com inclusão do Jequitinhonha/Mucuri

em todas as ações do programa 059 que não a contêm, com
distribuição proporcional das metas físicas e financeiras.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 722/2008

PROPONENTES: Maria de Jesus Loredo Rocha / Sérgio Marcos
Franca Cardoso

ENTIDADES: Cismeje / Associação dos Moradores e Amigos de
Itinga

ÁREA DE RESULTADOS: Desenvolvimento do Norte de Minas,
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Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce
PROGRAMA: 039
AÇÃO: 4646
PROPOSTA:
Alteração das metas física e financeira, com alteração do total.
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Rio Doce, Norte de Minas e Jequitinhonha/Mucuri) foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 723/2008

PROPONENTE: Edimar Amaral dos Santos
ENTIDADE: Associação dos Moradores e Amigos de Itinga
ÁREA DE RESULTADOS: Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce
PROGRAMA:
 AÇÃO:
 PROPOSTA: ( x ) Recomendação
Melhorar captação e manejo de água de chuva por meio de

construção de caixas de captação, barraginhas de contenção,
barragens subterrâneas, tanques de pedra e cisterna calçada, entre
outras providências.

Atendida pela Ação 1400 – Melhoria da Qualidade e Quantidade de
Recursos Hídricos – Programa 059.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 724/2008

PROPONENTE: Míriam Ester Soares
ENTIDADE: Comissão da Produção Orgânica em MG
ÁREA DE RESULTADOS: Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce
PROGRAMA: 028
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Qualificação de Agricultores Familiares para a Produção

Agroecológica Orgânica
Finalidade: Incrementar a renda da agricultura familiar, por meio da
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produção agroecológica orgânica, e sua comercialização
Produto: Produtor qualificado
Unidade de medida: Produtor
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Norte de Minas, Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce) foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 725/2008

PROPONENTE: Márcio Pereira Silva
ENTIDADE: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Medina
ÁREA DE RESULTADOS: Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce
PROGRAMA: 025
 AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Programa de Habitação Rural
Finalidade: Discutir e implantar habitações rurais, como forma de

melhorar as condições de vida das famílias de agricultores e
populações tradicionais do meio rural.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 726/2008

PROPONENTE: Márcio Pereira da Silva
ENTIDADE: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Medina
ÁREA DE RESULTADOS: Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce
PROGRAMA: 059
AÇÃO: 1399
PROPOSTA:
Alteração da finalidade da ação para: Dinamizar o processo de

produção da agricultura familiar e a proteção ambiental, por meio da
distribuição de sementes crioulas, específicas de cada região.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 727/2008

PROPONENTE: Modestino Cirino Motta
ENTIDADE: Emater/MG
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ÁREA DE RESULTADOS: Desenvolvimento do Norte de Minas,
Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce

PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Implantação de Unidade de Esmagamento de Oleaginosas
Finalidade: Agregar valor à produção de oleaginosas do Médio

Jequitinhonha.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 728/2008
PROPONENTE: Lídio Gonçalves Lima
ENTIDADE: Consad, Comeje, Amaj, Prefeituras Municipais de

Itaobim, Ponto dos Volantes, Itinga e Padre Paraíso
ÁREA DE RESULTADOS: Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce
PROGRAMA: 039
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Pólo de Beneficiamento de Granito na Região do

Jequitinhonha
Finalidade: Promover agregação de valor ao granito produzido no

Vale do Jequitinhonha, estimulando a geração de emprego e renda e
a ampliação da arrecadação fiscal

Produto: Pólo implantado
Unidade de medida: Pólo
* - A tabela contendo a meta física de 2009 (Jequitinhonha) foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 729/2008
PROPONENTES: Lídio / Luís / Silvana / Sínthia / Gilmar / Marileno /

Donato / Cláudia
ENTIDADES: Consad, Prefeituras Municipais de Itaobim, Padre

Paraíso, Itinga, Caraí, Ponto dos Volantes e Jequitinhonha
ÁREA DE RESULTADOS: Desenvolvimento do Norte de Minas,
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Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce
PROGRAMA: 059
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Aproveitamento do Potencial Hídrico da Bacia Hidrográfica

do Rio Jequitinhonha, para o Desenvolvimento da Fruticultura Tropical
Irrigada

Finalidade: Desenvolver o pólo de fruticultura tropical, com foco na
agricultura familiar e empresarial e na agroindústria.

(Ação equivalente ao antigo Planavale)
* - A tabela contendo a meta física de 2009 (Jequitinhonha) foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 730/2008
PROPONENTES: Lídio / Luís / Silvana / Sínthia / Gilmar / Marileno /

Donato / Cláudia
ENTIDADES: Consad, Prefeituras Municipais de Itaobim, Padre

Paraíso, Itinga, Caraí, Ponto dos Volantes e Jequitinhonha
ÁREA DE RESULTADOS: Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce
PROGRAMA: 059
 AÇÃO: 4482
PROPOSTA:
Alteração da finalidade da ação para: Viabilizar o apoio financeiro a

agricultores familiares, cooperativas urbanas populares,
microempresas, empresas de pequeno e médio portes e cooperativas
localizadas em municípios afetados por longa estiagem.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 731/2008

PROPONENTE: Marilene Cruz / Adriano Guerra
ENTIDADE: Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 004
AÇÃO: 1205
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PROPOSTA:
Alteração da finalidade da ação para “Reduzir o déficit de vagas

tanto para o público masculino como para o feminino no Estado,
visando à criação de unidades regionalizadas e adequadas ao
atendimento ao adolescente autor de ato infracional, bem como a
retirada de adolescentes que cumprem medida socioeducativa em
cadeias públicas”, e destinação de metas física e financeira para
distribuição estadual no ano de 2009, com vistas a garantir recursos
para a construção de uma unidade socioeducativa para o público
feminino, mantendo-se o previsto para os demais anos, conforme o
proposto pelo projeto de revisão do PPAG.

* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-
2011 (Central, Sul de Minas e Estadual) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 732/2008

PROPONENTE: Clairton Janaina Liliane
ENTIDADE: Câmara Vereadores Carandaí – Pastoral do Menor /

Barbacena
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 004
AÇÃO: 1205
PROPOSTA:
Alteração de regionalização, com destinação de metas física e

financeira para a Região da Mata, no ano de 2009, com vistas a
garantir recursos para a construção de uma unidade socioeducativa
regional em Barbacena, observando-se o disposto no Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), mantendo-se o
previsto para os demais anos, conforme o proposto pelo projeto de
revisão do PPAG.

* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-
2011 (Central, Sul de Minas, Mata e Estadual) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 733/2008

PROPONENTE: Márcio Rogério de Oliveira
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ENTIDADE: Frente de Defesa DCAMG / Ministério Público /
Promotoria da Infância e Juventude – BH

ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 004
AÇÃO: 1206
PROPOSTA:
Ampliação da meta financeira da ação de R$ 500.000,00 para R$

850.000,00 em todos os anos, com vistas a garantir estruturas físicas
adequadas para o atendimento socioeducativo do adolescente autor
de ato infracional.

* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-
2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 734/2008

PROPONENTE: Maria José Vieira
ENTIDADE: Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de

Governador Valadares
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 004
AÇÃO: 4362
PROPOSTA:
Ampliação da meta física, de 80 para 160, para a região do Rio

Doce, nos anos 2009, 2010 e 2011, mantendo-se a distribuição de
metas física financeira para as demais regiões, conforme o previsto
pelo projeto de revisão do PPAG.

* - A tabela contendo as metas físicas do período 2009-2011 (Rio
Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 735/2008

PROPONENTE: Márcio Rogério de Oliveira
ENTIDADE: Ministério Público / Promotoria da Infância e Juventude-

BH
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 004
 AÇÃO: 4363
PROPOSTA:
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Ampliação da meta financeira da ação, com vistas a garantir os
mesmos valores anteriormente previstos para a Ação 4360, excluída
no projeto de revisão e absorvida pela Ação 4363. Ao se compararem
os atributos dessas duas ações, constata-se a manutenção das metas
físicas, mas uma redução de 51% na meta financeira.

* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-
2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 736/2008

PROPONENTE: Silmara Mamede / Marilene Cruz / Adriano Guerra /
Nilda Aparecida Batista

ENTIDADE: Ministério Público / Frente de Defesa da Criança e
Adolescente / Consea

ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 004
 AÇÃO: 4368
PROPOSTA:
Alteração da finalidade da ação para “Promover o atendimento dos

adolescentes egressos do sistema socioeducativo, priorizando as
regiões onde são implantados centros socioeducativos, objetivando,
por meio da integração das ações, favorecer a conclusão do processo
de retorno ao convívio familiar/comunitário e a promoção social do
jovem”, e da regionalização, com redistribuição de meta física e
ampliação de meta financeira, no ano de 2009.

* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Central,
Rio Doce, Mata, Sul de Minas, Triângulo, Norte de Minas, Centro-
Oeste e Jequitinhonha/Mucuri) foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 737/2008

PROPONENTE: Márcio Rogério de Oliveira / Maria José Vieira
ENTIDADE: Ministério Público / Promotoria da Infância / Frente de

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 004
AÇÃO:
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PROPOSTA:
Criação de ação nova, a partir do desdobramento da Ação 4362,

que deverá passar a atender apenas às medidas em meio aberto de
Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade, com os
seguintes atributos:

Nome: Atendimento ao adolescente em conflito com a lei em medida
de semiliberdade.

Finalidade: Promover o atendimento a adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade,
proporcionando condições adequadas para sua responsabilização e
desenvolvimento, assegurando o atendimento a adolescentes dos
sexos feminino e masculino.

Produto: Adolescente atendido
Unidade de medida: Adolescente
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central, Rio Doce, Mata, Sul de Minas, Triângulo, Norte de
Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 738/2008

PROPONENTE: José Francisco Garcia
ENTIDADE: Consea
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 005
AÇÃO: 1277
PROPOSTA:
Alteração da finalidade da ação para “Promover atividades focadas

na consolidação da filosofia de policiamento comunitário, prevenção
ativa e segurança cidadã, a fim de viabilizar maior interação entre a
sociedade e o sistema de Defesa Social, com apoio dos Conselhos
Comunitários de Segurança Pública (Conseps), reduzindo a sensação
subjetiva de insegurança.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 739/2008

PROPONENTE: Clairton D. Costa
ENTIDADE: Câmara Municipal de Carandaí
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
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PROGRAMA: 005
AÇÃO: 1277
PROPOSTA:
Melhoria das condições e da relação entre a polícia e a sociedade.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 740/2008
PROPONENTE: Carlos Augusto de Aguiar Silveira
ENTIDADE: Associação dos Servidores da Polícia Civil
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 005
 AÇÃO: 1279
PROPOSTA:
Realização de pesquisa aberta relativa à percepção dos policiais

civis sobre o processo de integração de ações e informações entre os
órgãos do sistema de defesa social.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 741/2008

PROPONENTE: Fernanda Vieira de Oliveira
ENTIDADE: Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em

Privação de Liberdade
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 021
 AÇÃO:
PROPOSTA:
Alteração do nome do e do objetivo do programa para:
Nome: Expansão, Modernização e Humanização do Sistema

Prisional.
Objetivo: Reduzir o déficit de vagas no sistema prisional, com ênfase

na racionalização da gestão das unidades prisionais e no
aprimoramento das condições de segurança e ressocialização dos
detentos, garantindo-se a humanização do sistema.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 742/2008

PROPONENTE: Rubens Eristafan Vaz
ENTIDADE: Conselho de Segurança Pública - Consep de Ituiutaba
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
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PROGRAMA: 020
 AÇÃO: 1081
PROPOSTA:
Ampliação de metas física e financeira para a Região do Triângulo,

no ano de 2009, com vistas a assegurar recursos para a construção
de unidade prisional nos Municípios de Ituiutaba e Frutal, mantendo-
se a regionalização e a distribuição de metas físicas e financeiras para
as demais regiões, em todos os anos, conforme o proposto no projeto
de revisão do PPAG.

* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009
(Triângulo) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 743/2008

PROPONENTE: Nilda Aparecida Batista
ENTIDADE: Consea
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 021
 AÇÃO: 1081
PROPOSTA:
Inclusão da Região Rio Doce, com destinação de metas físicas e

financeiras, a fim de assegurar recursos para a ampliação da Colônia
Penal de Governador Valadares, mantendo-se a regionalização e a
distribuição de metas físicas e financeiras para as demais regiões, em
todos os anos, conforme o proposto no projeto de revisão do PPAG.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 744/2008

PROPONENTE: Dinair Maria Pereira Isaac
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Capinópolis
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 021
 AÇÃO: 1081
PROPOSTA:
Ampliação de metas física e financeira para a Região do Triângulo,

no ano de 2009, com vistas a assegurar recursos para a construção
de cadeia pública no Município de Capinópolis, para atendimento da
Comarca (Capinópolis, Cachoeira Dourada e Ipiaçu), mantendo-se a
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regionalização e a distribuição de metas físicas e financeiras para as
demais regiões, em todos os anos, conforme o proposto no projeto de
revisão do PPAG.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 745/2008

PROPONENTE: Gilson de Souza / Nilda Aparecida Batista
ENTIDADE: CRSANS (Comissão Regional de Segurança Alimentar)

/Consea
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 021
AÇÃO: 1357
PROPOSTA:
Inclusão da Região Rio Doce, com destinação de metas física e

financeira, a fim de assegurar recursos para a pavimentação asfáltica
do acesso à Penitenciária Floriano de Paula, no distrito de Nova
Floresta (Paca), no Município de Governador Valadares, mantendo-se
a regionalização e a distribuição de metas físicas e financeiras para as
demais regiões, em todos os anos, conforme o proposto no projeto de
revisão do PPAG.

* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Estadual)
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 746/2008

PROPONENTE: Rubens Eristafan Vaz
ENTIDADE: Conselho de Segurança Pública - Consep de Ituiutaba
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 020
AÇÃO: 4281
PROPOSTA:
Ampliação de metas física e financeira para a Região do Triângulo,

no ano de 2009, com vistas a assegurar recursos para a implantação
de unidade do sistema Apac no Município de Iturama, mantendo-se a
regionalização e a distribuição de metas físicas e financeiras para as
demais regiões, em todos os anos, conforme o proposto no projeto de
revisão do PPAG.

* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009
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(Triângulo) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 747/2008
PROPONENTE: Fernanda Vieira de Oliveira
ENTIDADE: Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em

Privação de Liberdade
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 020
AÇÃO: 4281
PROPOSTA:
Ampliação de metas física e financeira para a Região Central, no

ano de 2009, com vistas a assegurar recursos para a implantação de
unidade do sistema Apac para o público feminino no Município de
Belo Horizonte, mantendo-se a regionalização e a distribuição de
metas físicas e financeiras para as demais regiões, em todos os anos,
conforme o proposto no projeto de revisão do PPAG.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 748/2008

PROPONENTE: Clairton Dutra Costa Vieira
ENTIDADE: Câmara Municipal de Carandaí
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 020
AÇÃO: 4281
PROPOSTA:
Ampliação de metas física e financeira para a Região Mata, no ano

de 2009, com vistas a assegurar recursos para a implantação de
unidade do sistema Apac no Município de Carandaí, mantendo-se a
regionalização e a distribuição de metas físicas e financeiras para as
demais regiões, em todos os anos, conforme o proposto no projeto de
revisão do PPAG.

* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-
2011 (Mata) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 749/2008

PROPONENTE: Luciana Leão Lan
ENTIDADE: Defensoria Pública do Estado
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ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 021
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Implantação de núcleos jurídicos da Defensoria Pública nas

unidades prisionais.
Finalidade: Assegurar a assistência jurídica, judicial e extrajudicial

aos presos hipossuficientes, por intermédio da Defensoria Pública do
Estado.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 750/2008

PROPONENTE: Fernanda Vieira de Oliveira
ENTIDADE: Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em

Privação de Liberdade
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 021
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Canal de comunicação direto com a Seds para a construção

de soluções para as questões do sistema prisional.
Finalidade: Estabelecer um canal de comunicação aberto com a

Seds para a solução e construção de soluções para problemas
recorrentes do sistema prisional (superlotação, tortura, maus-tratos de
familiares). Abertura das unidades prisionais para a fiscalização da
sociedade civil organizada, a fim de coibir práticas abusivas e de
tortura, bem como de reconhecimento dos méritos alcançados por
cada estabelecimento penal. Elaboração de diagnóstico do sistema
prisional.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 751/2008

PROPONENTE: Geraldo Alves do Amaral
ENTIDADE: Comovec – Coordenadoria – Barbacena
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 021
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AÇÃO: 1185
PROPOSTA:
Urgência na reforma das cadeias do Estado.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº: 752/2008
PROPONENTE: Nilda Aparecida Batista
ENTIDADE: Consea
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 021
AÇÃO: 1036
PROPOSTA:
Inclusão da Região Rio Doce, com destinação de metas física e

financeira, a fim de assegurar recursos para melhoria das condições
operacionais das unidades da Polícia Civil no Rio Doce,
especialmente em Governador Valadares, por participar de uma área
integrada de Defesa Social.

* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-
2011 (Central e Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 753/2008

PROPONENTE: Rubens Eristafan Vaz
ENTIDADE: Conselho de Segurança Pública - Consep de Ituiutaba
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 021
AÇÃO: 1187
PROPOSTA:
Inclusão da Região do Triângulo, com destinação de metas física e

financeira, no ano de 2009, a fim de garantir recursos para a
construção de unidade predial integrada dos órgãos de Defesa Social
nos Municípios de Frutal e Ituiutaba, mantendo-se a regionalização e
a distribuição de metas físicas e financeiras para as demais regiões,
em todos os anos, conforme o proposto no projeto de revisão do
PPAG.

* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009
(Triângulo) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.
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- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 754/2008

PROPONENTE: Roisimauro Mourão Fonseca
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Barroso
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 021
AÇÃO: 1303 e 4572
PROPOSTA:
Alocação de recursos para aquisição de novos veículos para a frota

das Polícias Civil e Militar de municípios de pequeno porte (até 20.000
habitantes).

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 755/2008

PROPONENTE: Élio Roberto Dias da Silva
ENTIDADE: Instituto Educacional Fraternidade Cristã
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 034
AÇÃO: 1181
PROPOSTA:
Regionalização das metas física e financeira para todas as regiões

de planejamento, destinando-se para a região do Rio Doce recursos
que visem à redução da criminalidade, com ações de prevenção social
no Bairro Carapina, em Governador Valadares.

* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Rio
Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 756/2008

PROPONENTE: Élio Roberto Dias da Silva
ENTIDADE: Instituto Educacional Fraternidade Cristã
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 034
AÇÃO: 1183
PROPOSTA:
Ampliação das metas física e financeira para a região do Rio Doce,

com vistas ao aumento do número de jovens atendidos no Bairro
Turmalina, em Governador Valadares, e expansão desse atendimento
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para os bairros adjacentes, mantendo-se a regionalização e a
distribuição de metas física e financeira para as demais regiões, em
todos os anos, conforme o proposto no projeto de revisão do PPAG.

* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Rio
Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 757/2008

PROPONENTE: Márcia dos R. M. Almeida
ENTIDADE: SRE – Barbacena
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 034
AÇÃO: 1183
PROPOSTA:
Inclusão da Região da Mata, com destinação de metas física e

financeira, a fim de viabilizar a implantação do Fica Vivo em
Barbacena, mantendo-se a regionalização e a distribuição de metas
física e financeira para as demais regiões, em todos os anos,
conforme o proposto no projeto de revisão do PPAG.

Como alternativa, propõe-se o repasse da metodologia utilizada no
Fica Vivo, para aplicação por voluntários ou pelo Poder Executivo
local.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 758/2008

PROPONENTE: Marilene Cruz
ENTIDADE: Frente de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 034
AÇÃO: 4269
PROPOSTA:
Alteração do produto e da unidade de medida para pessoa atendida

e pessoa, respectivamente, no lugar de convênio realizado/convênio,
e regionalização das metas física e financeira para todas as regiões
de planejamento do Estado.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 759/2008

PROPONENTE: Walter Prudente Júnior / Vilmar Martins / Édio
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Costa / José Massuco
ENTIDADE: Câmara Municipal de Tupaciguara
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 139
AÇÃO: 1027
PROPOSTA:
Regionalização das metas física e financeira dessa ação, com

destinação de recursos para a região do Triângulo, para a reforma da
unidade prisional de Tupaciguara, que se encontra em local
inadequado e em situação precária.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 760/2008

PROPONENTE: Marcondes Faria Martins
ENTIDADE: Atang / Atamig
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 141
AÇÃO: 4232
PROPOSTA:
Estatização do sistema de câmeras de segurança, com metodologia

própria.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 761/2008
PROPONENTE: Maria Alice da Silva / Adriano Guerra / Silmara

Mamede / Carlos Silveira
ENTIDADE: Frente de Defesa DCAMG / Oficina de Imagens /

Ministério Público / ASPCENG
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 189
AÇÃO: 1344
PROPOSTA:
Alteração da finalidade para: “Reformar e ampliar as unidades

prediais destinadas às delegacias da capital, com prioridade para a
Divisão de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente
(Dopcad), e do interior do Estado”, e ampliação de metas física e
financeira da Região Central, com vistas a assegurar recursos para a
reforma da Dopcad, mantendo-se a regionalização e a distribuição de
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metas física e financeira para as demais regiões, em todos os anos,
conforme o proposto no projeto de revisão do PPAG.

* - A tabela contendo as metas física e financeira do período 2009-
2011 (Central) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 762/2008

PROPONENTE: Roisimauro Mourão Fonseca
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Barroso
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 727
AÇÃO: 1358
PROPOSTA:
Construir instalações físicas (quartéis) para a Polícia Militar nas

localidades onde ela está instalada em imóveis alugados.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 763/2008
PROPONENTE: Manoel Vieira dos Santos Neto
ENTIDADE: Conselho de Segurança Preventiva
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 727
AÇÃO: 1358
PROPOSTA:
Alteração da regionalização, destinando-se metas física e financeira

para a Região do Triângulo, visando garantir recursos para a
construção de sede do Batalhão de Polícia Militar em Ituiutaba,
município com aproximadamente 100 mil habitantes.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 764/2008

PROPONENTE: Evandro Castanheira Lacerda e Edson Alves de
Abreu

ENTIDADE: Câmara Municipal de Lavras
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e

Desenvolvimento
PROGRAMA: 186
AÇÃO: 1208
PROPOSTA:
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Ampliação, na região Sul de Minas, para o ano de 2009, da meta
física para 25 quilômetros e da meta financeira para R$
15.000.000,00.

* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Sul de
Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 765/2008

PROPONENTE: Nelson Dantas
ENTIDADE: ONG Transporte e Ecologia em Movimento
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e

Desenvolvimento
PROGRAMA: 056
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Implantação de ferroanel para o transporte de carga, por

meio de Parceria Público-Privada (PPP).
Finalidade: Proporcionar o escoamento da produção, aliviando as

rodovias, no entorno de
Belo Horizonte.
* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Central e

Alto Paranaíba) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 766/2008
PROPONENTE: Washington Lucas da Silva
ENTIDADE: Associação dos Moradores do Município de Tapiraí
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e

Desenvolvimento
PROGRAMA: 128
AÇÃO: 4518
PROPOSTA:
Alteração da regionalização, com inclusão do Centro-Oeste, com

vistas à construção de barragens de contenção de águas pluviais no
trecho da MGT entre Tapiraí e BR 354.

* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Centro-
Oeste) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.



787

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 767/2008

PROPONENTE: Dárcio Pereira Júnior
ENTIDADE: Prefeitura de Coromandel
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e

Desenvolvimento
PROGRAMA: 056
AÇÃO: 1353
PROPOSTA:
Ampliação da meta financeira para R$ 4.000.000,00 e da meta física

para 1 projeto na região do Alto Paranaíba, em 2009.
* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Alto

Paranaíba) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 768/2008
PROPONENTE: Antônio Cordeiro de Oliveira
ENTIDADE: Associação de Moradores do Bairro Santa Helena
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e

Desenvolvimento
PROGRAMA: 216
AÇÃO: 4076
PROPOSTA:
Alteração da regionalização, com inclusão do Rio Doce.
* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Rio

Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 769/2008
PROPONENTE: Leandro Augusto Ribeiro / Gislaine
ENTIDADE: APNS - Agente de Pastoral Negros
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e

Desenvolvimento
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Realização de fórum de debates, em nível federal, estadual e

municipal, com intermediação da ALMG, por meio da Comissão de
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Transportes, Comunicação e Obras Públicas, sobre melhoria do
transporte coletivo e diminuição do número de veículos na região
metropolitana.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 770/2008

PROPONENTE: José Rodrigues de Oliveira
ENTIDADE: Associação dos Terapeutas Naturalistas na Saúde e

Cultura do Brasil
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e

Desenvolvimento
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de norma estabelecendo obrigação de cobrir os vagões que

transportam minérios através de ferrovias.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 771/2008
PROPONENTE: José Rodrigues de Oliveira
ENTIDADE: Associação dos Terapeutas Naturalistas na Saúde e

Cultura do Brasil
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e

Desenvolvimento
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Construção de mais acostamentos nas rodovias.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 772/2008
PROPONENTE: Leandro Augusto Ribeiro
ENTIDADE: APNS – Agente de Pastoral Negros
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e

Desenvolvimento
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Estudo do trecho próximo ao trevo de São José da Lapa, que possui
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intenso tráfego de veículos e pessoas, com vistas à redução do
número elevado de acidentes com vítimas fatais.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 773/2008

PROPONENTE: Nelson Dantas
ENTIDADE: ONG Transporte e Ecologia em Movimento
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e

Desenvolvimento
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Proibição do tráfego de caminhões nas rodovias estaduais em dias

de pico de tráfego de veículos, com o objetivo de reduzir o número de
vítimas nas estradas.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 774/2008

PROPONENTE: Sérgio Hirle de Souza
ENTIDADE: Consep 5 BH
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e

Desenvolvimento
PROGRAMA: 152
AÇÃO: 1197
PROPOSTA:
Alteração da regionalização, com inclusão da Região

Jequitinhonha/Mucuri.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 775/2008
PROPONENTE: Benice Nery Maia
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itapagipe
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e

Desenvolvimento
PROGRAMA: 056
AÇÃO: 1353
PROPOSTA:
Construção de viaduto na MG 255, no cruzamento com a BR 153.
- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 776/2008
PROPONENTE: Lucir Divino Pereira
ENTIDADE: Amoclat II – Associação dos Moradores do Conjunto

Lagoa Azul II - Ituiutaba
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e

Desenvolvimento
PROGRAMA: 056
AÇÃO: 1353
PROPOSTA:
Asfaltamento da rodovia que liga Ituiutaba a Bastos, por ser uma

rodovia de essencial importância para o desenvolvimento de toda a
região.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 777/2008

PROPONENTE: Dinair Maria Pereira Isaac
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Capinópolis
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e

Desenvolvimento
PROGRAMA: 056
AÇÃO:
PROPOSTA:
Construção de ponte sobre o Rio Paranaíba, em Cachoeira Dourada

(final da MGT 154), com o objetivo de interligar o Triângulo Mineiro ao
sudoeste de Goiás, propiciando aos municípios envolvidos mais
desenvolvimento.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 778/2008

PROPONENTE: Jerônimo Francisco Rufino
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e

Desenvolvimento
PROGRAMA: 038
AÇÃO: 1076
PROPOSTA:
Alteração da regionalização, com atribuição de metas físicas e

financeiras para o Triângulo Mineiro em 2009, com vistas ao
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recapeamento da rodovia MGT 155, que liga Capinópolis a Cachoeira
Dourada até a divisa de Minas Gerais com Goiás; recapeamento de
toda a malha viária do Município de Cachoeira Dourada; e construção
de ponte para ligar Minas Gerais com Goiás, no Município de
Cachoeira Dourada.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 779/2008

PROPONENTE: Maristex Luiz Vieira
ENTIDADE: Câmara Municipal de Monte Alegre
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e

Desenvolvimento
PROGRAMA: 152
AÇÃO: 1197
PROPOSTA:
Alteração da regionalização, com inclusão do Triângulo Mineiro e

redistribuição de metas física e financeira provenientes do Noroeste,
com vistas à construção de um terminal e pavimentação do aeroporto
do Município de Monte Alegre.

* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009
(Triângulo, Noroeste de Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 20.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 780/2008

PROPONENTE: Maristex Luiz Vieira
ENTIDADE: Câmara Municipal de Monte Alegre
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e

Desenvolvimento
PROGRAMA: 056
AÇÃO: 1353
PROPOSTA:
Pavimentação da ligação entre Monte Alegre e Tupaciguara.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 781/2008
PROPONENTE: Walter Prudente Júnior/Vilmar Martins/Édio

Costa/José Massuco
ENTIDADE: Câmara Municipal de Tupaciguara
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ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e
Desenvolvimento

PROGRAMA: 152
AÇÃO: 1197
PROPOSTA:
Alteração da regionalização, com inclusão do Triângulo Mineiro, com

vistas à construção de aeroporto em Tupaciguara.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 782/2008
PROPONENTE: Gustavo Feldner
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Tupaciguara
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e

Desenvolvimento
PROGRAMA: 057
AÇÃO: 4218
PROPOSTA:
Estabelecimento de regionalização para inclusão do Triângulo

Mineiro, com vistas à instalação de dispositivo de controle de
velocidade, com o objetivo de melhorar as condições do trânsito de
veículos, com foco na segurança viária, integrando engenharia
rodoviária e educação para o trânsito na MG 452, nas imediações do
perímetro urbano de Tupaciguara (Bairros São Cristóvão e Jardim do
Lago).

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 783/2008

PROPONENTE: Públio Chaves
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Ituiutaba
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e

Desenvolvimento
PROGRAMA: 056
AÇÃO:
PROPOSTA:
Pavimentação e restauração de rodovias urbanas (anel viário) e

construção de um lago, com vistas à melhoria da infra-estrutura
rodoviária urbana e hidroviária, facilitando o escoamento da produção
agroindustrial e viabilizando projeto turístico.
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- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 784/2008

PROPONENTE: José Aparecido Massuco
ENTIDADE: Câmara Municipal de Tupaciguara
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e

Desenvolvimento
PROGRAMA: 056
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Implantação e recuperação das vias de acesso paralelas às

rodovias, para o trânsito de máquinas agrícolas, na região do Pontal
do Triângulo.

Finalidade: Oferecer vias marginais que permitam ao produtor rural
seu deslocamento com máquinas agrícolas entre as propriedades.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 785/2008

PROPONENTE: Walter Prudente Júnior / Vilmar Martins / Édio
Costa / José Massuco

ENTIDADE: Câmara Municipal de Tupaciguara
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e

Desenvolvimento
PROGRAMA: 057
AÇÃO: 4218
PROPOSTA:
Estabelecimento de regionalização para inclusão do Triângulo

Mineiro, com vistas à instalação de redutores de velocidade com radar
no perímetro urbano, na BR 452 (6 km).

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 786/2008

PROPONENTE: Públio Chaves
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Ituiutaba
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e

Desenvolvimento
PROGRAMA: 056
AÇÃO: 1353
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PROPOSTA:
Asfaltamento da rodovia que liga Ituiutaba a Cruzelândia (Bastos).
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 787/2008
PROPONENTE: Jair Heitor Duarte
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Frutal
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e

Desenvolvimento
PROGRAMA: 216
AÇÃO: 4076
PROPOSTA:
Alteração da regionalização, com inclusão do Triângulo Mineiro e

redistribuição de metas física e financeira.
* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Central e

Triângulo) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 788/2008
PROPONENTE: Caetano Neto da Luz
ENTIDADE: Câmara Municipal de Capinópolis
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e

Desenvolvimento
PROGRAMA: 038
AÇÃO: 1076
PROPOSTA:
Alteração da regionalização, com atribuição de metas físicas e

financeiras para o Triângulo Mineiro em 2009, com vistas ao
recapeamento do asfalto da rodovia MG 226, entre os Municípios de
Capinópolis e Ipiaçu.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 789/2008

PROPONENTE: Benice Nery Maia
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itapagipe
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e

Desenvolvimento
PROGRAMA: 056
AÇÃO: 1353
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PROPOSTA:
Construção de viaduto na rodovia MGC 497, no cruzamento com a

BR 153.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 790/2008
PROPONENTE: Walter Prudente Júnior / Vilmar Martins / Édio

Costa / José Massuco
ENTIDADE: Câmara Municipal de Tupaciguara
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e

Desenvolvimento
PROGRAMA: 038
AÇÃO: 1076
PROPOSTA:
Alteração da regionalização, com atribuição de metas físicas e

financeiras para o Triângulo Mineiro em 2009, com vistas à
pavimentação de trecho de rodovia entre os Municípios de
Tupaciguara e Monte Alegre (36 km).

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 791/2008

PROPONENTE: Walter Prudente Júnior / Vilmar Martins / Édio
Costa / José Massuco

ENTIDADE: Câmara Municipal de Tupaciguara
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e

Desenvolvimento
PROGRAMA: 038
AÇÃO: 1076
PROPOSTA:
Alteração da regionalização, com atribuição de metas físicas e

financeiras para o Triângulo Mineiro em 2009, com vistas à ligação da
BR 452 ao povoado de Brilhantes (aproximadamente 5 km).

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 792/2008

PROPONENTE: Walter Prudente Júnior / Vilmar Martins / Édio
Costa / José Massuco

ENTIDADE: Câmara Municipal de Tupaciguara
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e
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Desenvolvimento
PROGRAMA: 038
AÇÃO: 1076
PROPOSTA:
Alteração da regionalização, com atribuição de metas físicas e

financeiras para o Triângulo Mineiro em 2009, com vistas à construção
de via na BR 452, entre o Distrito de Braulino Mamede e o Distrito
Industrial, em Tupaciguara.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 793/2008

PROPONENTE: Walter Prudente Júnior / Vilmar Martins / Édio
Costa / José Massuco

ENTIDADE: Câmara Municipal de Tupaciguara
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e

Desenvolvimento
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Reativação da balsa entre o Município de Tupaciguara e o Estado

de Goiás.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 794/2008
PROPONENTE: Walter Prudente Júnior / Vilmar Martins / Édio

Costa / José Massuco
ENTIDADE: Câmara Municipal de Tupaciguara
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e

Desenvolvimento
PROGRAMA: 038
AÇÃO: 1076
PROPOSTA:
Alteração da regionalização, com atribuição de metas físicas e

financeiras para o Triângulo Mineiro em 2009, com vistas à
pavimentação da via de acesso à balsa entre o Município de
Tupaciguara e o Estado de Goiás (30 km).

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLAVA Nº 795/2008
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PROPONENTE: Caetano Neto da Luz
ENTIDADE: Câmara Municipal de Capinópolis
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e

Desenvolvimento
PROGRAMA: 056
AÇÃO: 1353
PROPOSTA:
Construção de túnel ou trincheira na rodovia MG 226, no perímetro

urbano de Capinópolis, na altura do Bairro Wagner de Paula.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 796/2008
PROPONENTE: Benice Nery Maia
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itapagipe
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e

Desenvolvimento
PROGRAMA: 038
AÇÃO: 1076
PROPOSTA:
Alteração da regionalização, com atribuição de metas físicas e

financeiras para o Triângulo Mineiro em 2009, com vistas à
recuperação da rodovia MGC 497, no trecho Iturama – Ponte Porto
Alencastro; da rodovia MGC 497, no trecho Campina Verde – Prata
(71 km); e da rodovia MG 255, no trecho entre Frutal e Iturama (142
km).

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 797/2008

PROPONENTE: Benice Nery Maia
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itapagipe
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e

Desenvolvimento
PROGRAMA: 056
AÇÃO: 1353
PROPOSTA:
Recuperação e alargamento da rodovia que liga Gurinhatã à BR 365

(32 km).
Asfaltamento da rodovia que liga Itapagipe à BR 364, ligando por
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rodovia asfaltada Itapagipe a Campina Verde e Comendador Gomes.
- À Comissão de Participação Popular.

PARECER PARA TURNO ÚNICO SOBRE A INDICAÇÃO Nº 25/2008
Comissão Especial

Relatório
Por meio da Mensagem nº 292/2008, publicada em 30/10/2008 no

“Diário do Legislativo”, o Governador do Estado enviou a esta Casa
para exame, nos termos do art. 62, XXIII, ”b”, da Constituição do
Estado, a indicação do Sr. Paulo José de Araújo para integrar o
Conselho Estadual de Educação.

Esta Comissão Especial foi constituída para emitir parecer sobre a
matéria, nos termos da alínea “c” do inciso I do art. 111, combinado
com os incisos I e II do § 1º do art. 146, do Regimento Interno.

Fundamentação
Pelo “curriculum vitae” apresentado pelo candidato, constata-se que,

além de sua ampla experiência profissional na área de recursos
humanos, ele já exerceu a função de Conselheiro. Já comprovou,
portanto, capacidade para desempenhar com eficiência as elevadas
competências atribuídas aos membros do Conselho Estadual de
Educação.

Ouvido em argüição pública por esta Comissão, o indicado
demonstrou amplo conhecimento para exercer a função de
Conselheiro, respondendo com clareza e objetividade as questões
que lhe foram formuladas, o que nos leva a considerar acertada a
indicação de seu nome para integrar novamente aquele colegiado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos favoravelmente à indicação do Sr.

Paulo José de Araújo para integrar o Conselho Estadual de Educação.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Elmiro Nascimento, relator -

Carlin Moura - Fábio Avelar.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.799/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe
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tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Artesãos de Campanha - Arte Real -, com sede no Município de
Campanha.

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 2.799/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação dos Artesãos de Campanha - Arte Real.
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, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 29
determina que as atividades de seus Diretores, Conselheiros e sócios
não serão remuneradas, e o art. 34 dispõe que, no caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 2.799/2008.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Neider

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

2.854/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em tela tem
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por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro Cidade Nova, com sede no Município de Unaí.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 31/10/2008 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 2.854/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Cidade Nova,
com sede no Município de Unaí.

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
parágrafo único do art. 27 que as atividades de seus Diretores,
Conselheiros ou instituidores, bem como as dos sócios, não serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação,
bonificação ou vantagem; e no art. 35 que, na hipótese de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituições
congêneres, registradas nos Conselhos Nacional, Estadual e
Municipal de Assistência Social.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
apresentamos a Emenda nº 1, com o objetivo de retificar o nome da
entidade de acordo com a forma consubstanciada no art. 1º do seu
estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.854/2008, com a seguinte Emenda nº
1.

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

Moradores do Bairro Cidade Nova, com sede no Município de Unaí.”.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Neider

Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.855/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Casa da Terceira Idade Santa
Ana, com sede no Município de Montes Claros.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 31/10/2008 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 2.855/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Casa da Terceira Idade Santa Ana, com sede no
Município de Montes Claros.

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. 7º
que as atividades de seus diretores não serão remuneradas, sendo-
lhes vedado o recebimento de vantagens, a qualquer título, e no art.
20 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere, juridicamente constituída e
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.855/2008.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

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

2.856/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Genaro, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Instituto de
Desenvolvimento Educacional, Cultural e Social Criangular, com sede
no Município de Coronel Fabriciano.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 31/10/2008 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 2.856/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural
e Social Criangular, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências 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.
5º, parágrafo único, que as atividades de seus Diretores não serão
remuneradas, e no art. 42 que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade
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pública.
Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 2.856/2008.

Sala das Comissões, 18 de novembro de2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Gilberto

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

2.860/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Juninho Araújo, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Organização Social de
Defesa e Articulação da Saúde, com sede no Município de Contagem.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2008 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 2.860/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Organização Social de Defesa e Articulação da
Saúde, com sede no Município de Contagem.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo,
pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade
jurídica, funciona há mais de um ano, e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
29 que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de gratificações ou
ajuda financeira, e no art. 33 que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade assistencial,
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registrada no Conselho Municipal de Assistência Social.
Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 2.860/2008.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente, Gilberto Abramo, relator - Hely

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

2.862/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Distrito de Penha Longa – Ampel –, com sede no
Município de Chiador.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2008 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 2.862/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores do Distrito de Penha
Longa, com sede no Município de Chiador.

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
parágrafo único do art. 2º que os cargos de Diretores e Conselheiros,
assim como dos demais sócios, não serão remunerados. Na hipótese
de sua dissolução, aplica-se o art. 61 do Código Civil Brasileiro, que
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determina o destino do patrimônio remanescente a instituição
municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.862/2008.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.444/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Governador do Estado, encaminhado por meio da
Mensagem nº 76/2007, o Projeto de Lei nº 1.444/2007 revoga o art. 2º
do Decreto nº 20.597, de 4/7/80, que define a área de proteção
especial, situada nos Municípios de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo e
Matozinhos.

Com o objetivo de aprimorar a proposição, o autor enviou a
Mensagem nº 150/2008 com um substitutivo ao texto original, que foi
recebido e incorporado ao parecer da Comissão de Constituição e
Justiça. Em análise preliminar, essa Comissão concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma
do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Nesta Comissão, a proposição foi baixada em diligência, a
requerimento do relator, à Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável – Semad – e, no mesmo ato,
encaminhada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais – Ibama–, à Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais –
CPRM –, à Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda -, à
Fundação Biodiversitas e ao Grupo Bambuí de Pesquisas
Espeleológicas para que opinassem sobre a conveniência e conteúdo
das medidas estabelecidas no Substitutivo nº 1.

Nova adequação ao texto foi proposta pelo autor por meio do envio
da Mensagem nº 217/2008, que incluiu um novo substitutivo.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto ao mérito da
proposição, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XVIII,
do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Governador do Estado, tendo em vista a necessidade de

implementar ações relacionadas com o desenvolvimento da área norte
da Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH –, também
denominada “vetor norte”, enviou a esta Casa a proposição de lei que
revoga o art. 2º do Decreto nº 20.597, de 1980, que criou a área de
proteção especial – APE – da carste Lagoa Santa. O referido artigo
declara de preservação permanente, portanto imunes ao corte, as
florestas e demais formas de vegetação natural da APE, o que na
prática impede a expansão de atividades antrópicas no perímetro
protegido.

A criação da APE no ano de 1980 teve o caráter de uma medida de
compensação ambiental em relação da construção do aeroporto
internacional de Belo Horizonte, hoje denominado Aeroporto
Internacional Tancredo Neves, em Confins. A criação da APE
expressa o reconhecimento do valor ambiental, histórico,
espeleológico e arqueológico daquela área cárstica pelas autoridades
governamentais da época. A de expansão da RMBH, porém, limitada
ao sul pela Serra do Curral, voltou-se para o “vetor norte”. As obras da
Linha Verde, que facilitaram o acesso ao Aeroporto de Confins, e do
novo centro administrativo do Estado, além do projeto da construção
do anel rodoviário metropolitano, estimulam a corrida pela ocupação
da região e concorrem para a degradação da carste.

Pressionado pela reação desfavorável de setores organizados da
sociedade civil que se manifestaram contra a medida de revogação
simples do art. 2º do decreto da APE, o Governador enviou o primeiro
substitutivo, que, em vez de revogar, altera o dispositivo
estabelecendo regras mais claras para a proteção da área. Não
satisfeitas as demandas, o Executivo retomou as negociações com os
diferentes atores sociais, entre eles ONGs e Ministério Público, o que
resultou em um segundo substitutivo encaminhado à ALMG.

Todas a alterações propostas têm a clara intenção de adequar as
regras de proteção das áreas da APE às necessidade de intervenção,
sem perder de vista a fragilidade ambiental da área e sua proteção.

Em relação à diligência requerida por este relator e enviada a
diversas entidades, obtivemos resposta direta da CPRM, que, em
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última análise, entende a alteração do decreto da APE como
necessária no conjunto de políticas públicas voltadas para a carste
Lagoa Santa. Outras entidades, como a Semad e a Amda, deram
retorno por meio do segundo substitutivo encaminhado. Por fim, o
Ibama, responsável pela gestão da Área de Proteção Ambiental –
APA – Carste Lagoa Santa, posicionou-se a respeito em audiência
pública realizada por esta Comissão no último dia 6, para a discussão
do projeto de lei. Vale comentar que essa APA foi criada pelo governo
federal em 1990 seguindo aproximadamente o perímetro da APE em
discussão. Em convênio com o Ibama, a CPRM comprometeu-se a
realizar estudos sobre área e elaborou o documento “Zoneamento
Ambiental da APA Carste Lagoa Santa”, que foi aprovado e é utilizado
pelo órgão gestor da unidade de conservação.

Do conjunto de informações e opiniões recebidas, entendemos que
a revisão do decreto da APE é urgente, visto que a expansão urbana
dos Municípios, da mineração e das áreas industriais vem superando
a capacidade de fiscalização e ordenamento dos governos estadual e
federal para a carste. Por outro lado, se iniciado de forma
desvantajosa aos interesses públicos, o processo de revisão da norma
tomou uma dimensão democrática e cidadã, resultando em regras
claras para a preservação e ocupação racional dos espaços da APE,
o que nos impele a apoiar o prosseguimento da tramitação do projeto
em análise.

Antes de comentar as novas regras de proteção, é fundamental
discutir a sobreposição dos perímetros da APE estadual e da APA
federal. Como já citado, as unidades de conservação – UCs – foram
criadas uma de cada vez, porém com o mesmo objetivo. Perpetuar as
discrepâncias entre os perímetros, mesmo que sejam pequenas,
como bem demonstrado pela equipe do Ibama durante a audiência
pública, torna confusa a regularização ambiental e enfraquece as
ações fiscalizatórias das duas esferas de poder responsáveis, além
criar elevado grau de insegurança jurídica para quem mora ou
desenvolve atividade econômica na área. Como é o momento de
promover alterações no decreto da APE, propomos a alteração
também do art. 1º do Decreto nº 20.597, de 1980, de forma que esse
dispositivo contenha o mesmo texto do memorial descritivo que consta
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no Decreto Federal nº 1.876, de 25/4/96, que define o perímetro da
APA Carste de Lagoa Santa.

Vale ressaltar que a CPRM recomenda a adoção de ajustes do
perímetro da APA no zoneamento ambiental que elaborou, até agora
não implementados pelo governo federal. Por esse motivo não vemos
essa recomendação como adequada para o presente momento de
revisão do decreto da APE estadual.

Sobre as alterações propostas para o art. 2º do decreto da APE,
constantes do segundo substitutivo encaminhado a esta Casa pelo
Governador, pode-se observar que as regras de proteção da área
foram organizadas em três incisos. O inciso I define as áreas com
vegetação imune de corte, ao mesmo tempo em que as declara áreas
de preservação permanente – APPs – o que, a rigor, pode ser
entendido como redundância. O dispositivo enumera como APPs as
áreas necessárias à proteção do patrimônio arqueológico,
paleontológico, espeleológico, da flora e fauna endêmica ou
ameaçada de extinção e também à criação de corredores ecológicos e
à conservação prioritária da biodiversidade. Segundo a proposta, a
delimitação dessa última classe estará sujeita a estudos futuros do
poder estadual para a criação de uma rede de áreas protegidas e ao
zoneamento da APA Carste de Lagoa Santa, já aprovado no âmbito
federal e oficializado pela Instrução Normativa nº 1/1997, do Ibama. O
inciso I acrescenta ainda às APPs as áreas sob influência de dolinas,
comuns na carste, e de recarga hídrica da área carstica. Pela
complexidade de fatores determinantes das APPs na APE, o projeto
concede o prazo de 180 dias após a publicação da lei para que o
Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam – defina e delimite
essas áreas objetivamente, o que consideramos medida adequada.

O inciso II define regras para supressão e exploração de vegetação
nativa na área da APE. Mais uma vez se faz alusão à parceria
necessária entre os gestores estadual e federal, vinculando a
aprovação de intervenções ao conselho consultivo da unidade de
conservação, que entendemos ser a APA. Isso está explicitado no
texto do Substitutivo nº 2, que apresentamos. Quanto às regras de
compensação ambiental propostas, por saber finitos os limites
territoriais da área protegida, acrescentamos mais uma opção
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permitindo, em casos de difícil solução interna da compensação, a
doação ao Estado de áreas pendentes de regularização fundiária em
UCs de domínio público estaduais.

Por fim, o inciso III regula a outorga de água e o licenciamento de
novos empreendimentos, exigindo, mais uma vez do Copam, a
formação de cadastro georreferenciado de sítios arqueológicos,
espeleológicos e paleontológicos.

As adequações e os acréscimos sugeridos ao conjunto de
dispositivos exigem a apresentação do Substitutivo nº 2, com o qual
atendemos plenamente o texto encaminhado pela última mensagem
do Governador.

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

1.444/2007, no primeiro turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Altera dispositivos do Decreto n° 20.597, de 4 de j unho de 1980.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O “caput” do art. 1º do Decreto n° 20.597 , de 4 de junho de

1980, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º – Fica definida como área de proteção especial, destinada à

proteção de mananciais, patrimônio cultural, histórico, paisagístico e
arqueológico, para os fins previstos no artigo 13 da Lei Federal nº
6.766, de 19 de dezembro de 1979, o seguinte perímetro,
compreendendo o Município de Confins e partes dos Municípios de
Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Matozinhos, Funilândia e Prudente de
Morais, elaborado com base nas cartas topográficas da região
metropolitana de Belo Horizonte, na escala de 1:50.000 - códigos SE-
23-X-C-V e SE-23-Z-C-VI da Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – FIBGE –, com a seguinte descrição: começa
na foz do Riacho do Gordura sobre o Rio das Velhas, sobe por este
rio até seu encontro com a Rodovia MG-010; daí, segue por essa
rodovia no sentido de Lagoa Santa até encontrar o perímetro da zona
de expansão metropolitana de Lagoa Santa; acompanha esse
perímetro no sentido anti-horário até a confluência do Córrego Olhos
D'Água com o Córrego do Barreiro; sobe pelo Córrego do Barreiro,
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seguindo o perímetro urbano de Lagoa Santa e continua por esse
perímetro até encontrar a Rua Acadêmico Nilo de Figueiredo; daí,
segue por essa rua até seu encontro com a Rua Salgado Filho; segue
por essa rua até seu encontro com a Rodovia MG-040; segue por
essa rodovia no sentido de Belo Horizonte até encontrar o perímetro
da Zona de Expansão Metropolitana do Município de Lagoa Santa;
segue por esse perímetro até seu encontro com o Ribeirão da Mata;
sobe por esse ribeirão até encontrar o perímetro da zona urbana do
Município de Pedro Leopoldo; acompanha esse perímetro em sentido
anti-horário até encontrar a estrada que liga Pedro Leopoldo a
Mocambeiro; segue por essa estrada no sentido de Mocambeiro até
seu entroncamento com a estrada que liga Matozinhos a Mocambeiro;
segue por essa estrada no sentido de Matozinhos até seu
entroncamento com a Rodovia MG-424; segue por essa rodovia no
sentido Sete Lagoas até atingir o limite dos Municípios Matozinhos -
Prudente de Moraes; segue acompanhando esse limite municipal em
direção ao Rio das Velhas até encontrar a estrada que liga Prudente
de Moraes à Fazenda Casa Branca, passando pelo povoado de São
Bento; segue essa estrada no sentido daquela fazenda, até seu
encontro com o Riacho do Gordura; desce por esse riacho até sua foz
no Rio das Velhas, onde teve início a descrição do perímetro."

Art. 2º – O art. 2º do Decreto nº 20.597, de 4 de junho de 1980,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º – Para fins de proteção da área definida no art. 1º, serão
observadas as seguintes condições:

I - Ficam declaradas de preservação permanente as áreas:
a) necessárias à proteção dos monumentos naturais notáveis, sítios

arqueológicos, paleontológicos e espeleológicos;
b) necessárias à proteção de espécies da flora ou da fauna

ameaçadas de extinção ou endêmicas;
c) necessárias à criação ou manutenção de corredores ecológicos

entre áreas protegidas;
d) definidas como prioritárias para a conservação da biodiversidade,

nos termos da rede de Áreas Protegidas conforme previsto no Decreto
nº 44.500, de 3 de abril de 2007, observado o zoneamento ecológico
econômico da APA Carste Lagoa Santa;
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e) necessárias à recarga hídrica da área cárstica; e
f) de dolinas e áreas sob sua influência.
II - A exploração ou supressão de vegetação nativa nas áreas não

declaradas de preservação permanente, quando admissível e sem
prejuízo da legislação florestal em vigor, atenderá aos seguintes
critérios:

a) a implantação de empreendimentos novos se dará,
preferencialmente, em áreas já substancialmente alteradas ou
degradadas;

b) a emissão de autorização para exploração ou supressão de
vegetação nativa estará condicionada à anuência do Conselho
Consultivo da APA Carste Lagoa Santa; e

c) compensação ambiental será feita por meio da instituição de
Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN –, de área
equivalente em extensão e características ecológicas à área a ser
desmatada, dentro da APE.

III - A concessão de outorga de água e a autorização ou
licenciamento de qualquer empreendimento ou atividade modificadora
do meio ambiente dependerão de:

a) avaliação específica de seus impactos sobre o patrimônio cultural,
arqueológico, paleontológico, espeleológico e turístico;

b) estudo prévio que demonstre a viabilidade ambiental da
intervenção e avalie seus impactos sobre o aqüífero cárstico; e

c) estudo de Impacto Ambiental, conforme o previsto no Decreto
Federal nº 99.556, de 1º de outubro de 1990.

§ 1º – As áreas de que tratam as alíneas “a”, “b”, “c”, “e” e “f” do
inciso I do “caput” deste artigo serão definidas pelo Conselho Estadual
de Política Ambiental - Copam - no prazo de 180 dias.

§ 2º – Quando verificada pelo órgão ambiental a falta de alternativa
locacional para a compensação ambiental prevista na alínea “c” do
inciso II do “caput”, o empreendedor poderá utilizar um dos seguintes
procedimentos, de acordo com a seguinte ordem:

I – recomposição florestal com espécies nativas, em área
equivalente à área a ser desmatada, dentro da APE, ficando o
empreendedor ou seus sucessores responsáveis pela manutenção da
referida área, até que a vegetação recomposta se torne do porte e da
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densidade da vegetação suprimida, vedada destinação futura que
implique corte da vegetação recomposta;

II – doação ao órgão ambiental competente de área de extensão
equivalente a, no mínimo, duas vezes a área a ser desmatada,
localizada no interior de unidade de conservação de domínio público
estadual, pendente de regularização fundiária, preferencialmente na
mesma bacia hidrográfica.

§ 3º – O Copam instituirá, no prazo máximo de 180 dias contados a
partir da publicação desta lei, cadastro com dados georreferenciados
de todos os sítios arqueológicos, espeleológicos e paleontológicos
existentes na APE.”

Art. 3º – A ementa do Decreto n° 20.597, de 4 de ju nho de 1980,
passa a ter a seguinte redação:

“Define área de proteção especial, compreendendo o Município de
Confins e partes dos Municípios de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo,
Matozinhos, Funilândia e Prudente de Morais, para os fins do artigo 13
da Lei Federal nº 6.766, de 13 de dezembro de 1979.”.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente e relator - Wander Borges - Almir

Paraca - Inácio Franco.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.827/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o 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”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/10/2008, a proposição foi
encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, emitir parecer sobre a
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
A proposição sob comento estabelece a obrigação de os serviços
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notariais do Estado afixarem, em local visível e de maior circulação de
pessoas, cartaz ou aviso que contenha informação sobre o direito de
ser realizada separação consensual ou divórcio consensual por meio
de escritura pública, nos termos do art. 3° da Lei Federal n° 11.441, de
4/1/2007.

Primeiramente, cabe-nos esclarecer que esta Comissão, em sua
esfera de competência, aprecia a proposição exclusivamente sob o
aspecto jurídico-constitucional, cabendo a avaliação da conveniência
e da oportunidade da matéria às comissões de mérito, em obediência
ao que dispõe o Regimento Interno. Sob esse aspecto, esta Comissão
constatou que o projeto em apreço não apresenta vício de
inconstitucionalidade de natureza formal.

Com efeito, o art. 236, § 2º, da Constituição da República determina
que lei federal estabelecerá as normas gerais para a fixação dos
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e
de registro. O referido parágrafo foi regulamentado pela Lei nº 10.169,
de 2000, a qual dispõe, em seu art. 1º, que os Estados e o Distrito
Federal fixarão o valor dos emolumentos relativos aos atos praticados
pelos serviços notariais e de registro. Verifica-se, pois, que o Estado
tem competência para legislar sobre emolumentos referentes aos
serviços notariais e registrais e, no âmbito de sua competência, editou
a Lei nº 15.424, de 30/12/2004, que fixa obrigações e penalidades
para notários e registradores, como no caso em tela, não havendo
óbice a que a medida seja deflagrada por iniciativa parlamentar.

Ademais, nos termos do art. 236 da Carta Magna, os serviços
notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do poder público, no caso o Poder Executivo Estadual.
Dessa forma, entendemos que pode o Estado, que é o delegante dos
serviços em questão, fixar normas que aperfeiçoam a dinâmica de tais
serviços, mas que não digam respeito à registro público, matéria de
competência privativa da União, como no projeto em estudo.

Com efeito, a medida prevista no projeto sob comento – afixação,
nas dependências dos cartórios, de cartazes informando sobre o
direito de realizar separação e divórcio consensual por meio de
escritura pública – apenas confere mais efetividade à legislação que
possibilita a realização de separação consensual ou de divórcio
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consensual pela via administrativa, melhorando, por meio da
divulgação da informação, a prestação do serviço notarial, sem dispor,
no entanto, sobre processo civil ou registro público.

Verifica-se, assim, que há compatibilidade entre o ordenamento
jurídico e a proposição em análise, devendo, portanto, ser a matéria
objeto de apreciação e deliberação pelo Poder Legislativo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.827/2008.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2008.
Gilberto Abramo, Presidente - Neider Moreira, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.847/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em
epígrafe dispõe sobre o pronto atendimento de saúde em eventos
públicos e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 30/10/2008, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos
termos do art. 188 do Regimento Interno.

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

Fundamentação
O projeto sob comento torna obrigatória a disponibilização do pronto

atendimento de saúde em locais onde se realizem eventos públicos de
qualquer natureza, nos quais se reúnam mais de 10 mil pessoas.
Além disso, determina a competência dos organizadores do evento
para providenciar o pronto atendimento de saúde como parte
integrante da programação e especifica, de forma detalhada, os
equipamentos que deverão ser disponibilizados no local do evento,
entre os quais se destacam oxigênio, monitor cardíaco, desfibrilador,
respirador artificial e inalador.

A proposição versa sobre a defesa da saúde da população, assunto



815

de competência comum de todas as entidades federadas, cabendo,
pois, ao Estado não só a edição de normas jurídicas sobre a matéria,
mas também a prática de ações concretas que visem à proteção da
saúde, conforme se depreende do disposto no art. 23, II, da
Constituição da República e no art. 11, II, da Carta mineira.

Não obstante a matéria enquadrar-se no âmbito de competência do
Estado, o projeto contém equívocos passíveis de retificação. O
primeiro diz respeito à previsão expressa de um número mínimo de
pessoas participantes do evento como condição para a
disponibilização do pronto atendimento. Ora, entendemos que a
fixação de um quantitativo mínimo de pessoas pode comprometer e
dificultar a aplicação da lei, pois há muitos eventos em que é difícil
precisar, de maneira segura e objetiva, o quantitativo de pessoas que
deles participam. Em alguns eventos públicos, há apenas uma
estimativa do universo de indivíduos presentes. Assim, parece-nos
mais razoável a disponibilização da equipe médica e do equipamento
mínimo necessário em todos os eventos, independentemente do
quantitativo de pessoas. No caso do projeto, a previsão do pronto
atendimento médico nos eventos que reúnam mais de 10 mil pessoas
parte da premissa de que, nos eventos com participação inferior a
esse quantitativo, não há necessidade de ajuda médica ou, então, a
suposição de que neles não ocorrerão acidentes, o que é um
equívoco. É precisamente nesse ponto que a proposição afronta o
princípio constitucional da razoabilidade, previsto no “caput” do art. 13
da Constituição do Estado, o qual exige bom senso e a utilização de
critérios ou parâmetros aceitáveis, seja pelo legislador, seja pelo
agente público que aplica os comandos normativos. Tal raciocínio nos
leva a suprimir do dispositivo a parte atinente ao quantitativo de
pessoas.

O art. 2º da proposição exige a presença de equipe médica nos
eventos públicos e arrola, minuciosamente, os aparelhos que deverão
constar no local para a prestação de ajuda médica, o que, a nosso
ver, é uma disposição incompatível com a natureza do ato legislativo e
mais condizente com o exercício do poder regulamentar pelo
Executivo. A lei deve estabelecer as linhas básicas da providência
impositiva, ou seja, o comando geral e principal, cabendo ao
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regulamento entrar nas minúcias que deverão garantir a execução da
lei. Logo, é o próprio Executivo que deve especificar as providências
administrativas com vistas à aplicação da norma, que abarcam a
elaboração da relação de equipamentos destinados ao pronto
atendimento da população. Diante disso, propomos a supressão do
art. 2º do projeto.

Finalmente, cabe esclarecer que vigora no Estado a Lei nº 14.130,
de 2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no
Estado e dá outras providências. O art. 6º dessa lei trata de evento
público realizado no território mineiro e exige a presença de
responsável técnico, na forma estabelecida em regulamento do Corpo
de Bombeiros Militar de Minas Gerais – CBMMG. Há, pois, relativa
conexão entre a citada lei e a matéria tratada no projeto em questão,
fato que justifica a alteração daquele diploma legislativo, mediante o
acréscimo do art. 6º-A ao seu texto e a atualização da ementa, em
face da nova sistemática normativa. Para tanto, apresentamos o
Substitutivo nº 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.847/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescenta o art. 6º-A à Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001,

que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – A Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001, fica acrescida

do seguinte art. 6º-A:
“Art. 6º-A – É obrigatória a disponibilização do pronto atendimento

de saúde em locais onde se realizem eventos públicos de qualquer
natureza.

Parágrafo único – É da competência dos organizadores do evento
providenciar o pronto atendimento de saúde como parte integrante da
programação.”.

Art. 2º – A ementa da Lei nº 14.130, de 2001, passa a ter a seguinte
redação: “Dispõe sobre a prevenção contra incêndio e o pronto
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atendimento à saúde em eventos públicos realizados no Estado e dá
outras providências”.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.880/2008

(Nova Redação, de Acordo com o § 1º do Art. 38 do Regimento
Interno)

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria dos Deputados Adalclever Lopes e Gilberto Abramo, o
Projeto de Lei nº 2.880/2008, que tramita em regime de urgência, nos
termos do inciso II do art. 272 do Regimento Interno, “altera a área da
Estação Ecológica do Cercadinho, criada pela Lei nº 15.979, de 13 de
janeiro de 2006”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 14/11/2008, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Meio
Ambiente e Recursos Naturais para receber parecer.

Tendo em vista a disposto no § 2º do art. 173 do Diploma
Procedimental, o Presidente da Assembléia determinou a anexação
do Projeto de Lei nº 2.885/2008, dos Deputados João Leite, Délio
Malheiros, Roberto Carvalho e Alencar da Silveira Jr., ao projeto em
epígrafe. O despacho foi publicado no “Diário do Legislativo” de
15/11/2008 e tem o seguinte teor: “Semelhante proposição foi
apresentada anteriormente pelos Deputados Adalclever Lopes e
Gilberto Abramo. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.880/2008, nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno”.

Por força da Decisão Normativa da Presidência nº 12, de 2003, que
dispõe sobre a “inteligência do § 2º do art. 173 do Regimento Interno
na apreciação de proposições anexadas”, cada comissão, ao emitir
seu parecer sobre a proposição principal, deve manifestar-se em
relação a todas as proposições apensadas.

Com estes esclarecimentos preliminares, passamos ao exame da
matéria nos seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Na fase de discussão, foi apresentada proposta de emenda pelo
Deputado Hely Tarqüínio, que, submetida à votação, foi aprovada,
dando ensejo à elaboração de nova redação do parecer da Comissão.

Fundamentação
Os Projetos de Lei nº 2.880/2008 e nº 2.885/2008 pretendem alterar

a Lei nº 15.979, de 2006, que cria a Estação Ecológica do Cercadinho.
Em ambas as proposições, a intenção é reduzir a área dessa unidade
de conservação para fins de execução de obras de infra-estrutura de
interligação e acesso entre as Rodovias BR-356 e MG-030, com vistas
a facilitar o tráfego e a circulação de veículos na região Centro-Sul de
Belo Horizonte e o acesso ao Município de Nova Lima.

A Estação do Cercadinho, unidade de conservação de proteção
integral de domínio público, foi instituída com a finalidade de proteger
o manancial de abastecimento público do Cercadinho, bem como o
aqüífero, a flora, a fauna, o solo e a paisagem do local. Possui uma
área total de aproximadamente 224ha, cujos limites e confrontações
foram estabelecidos no memorial descritivo, publicado juntamente
com a lei que instituiu essa unidade de conservação.

Constitucionalmente, incumbe às três esferas de Poder definir
espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente
protegidos do ponto de vista ambiental. Trata-se de uma determinação
estabelecida no inciso III do § 1º do art. 225 da Constituição da
República. A iniciativa para a constituição desses espaços é
compartilhada entre o Parlamento e o Executivo. Nas Casas
Legislativas, isso se dá por meio de projeto de lei; no Executivo,
utiliza-se o expediente do decreto. A propósito, vale transcrever o
seguinte trecho das razões do veto presidencial, mantido pelo
Congresso Nacional, ao § 1º do art. 22 da Lei nº 9.985, de 2002, que
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação:

“A definição dos espaços territoriais e seus componentes a serem
especialmente protegidos é da competência tanto do Poder Executivo
como do Poder Legislativo, indistintamente...”

Contudo, tratando-se de alteração ou supressão da área de uma
unidade de conservação, a Constituição da República impõe a edição
de lei, mesmo quando o espaço territorial especialmente protegido
tenha sido criado por decreto, consoante a norma do inciso III do § 1º
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do art. 225 da Lei Maior:
“Art. 225 – (...)
§ 1º – (...)
III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais

e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a
alteração e a supressão permitidas somente através de lei...”.

Quanto aos requisitos para a criação de uma unidade de
conservação, a Lei Federal nº 9.985, de 2000, que veicula as normas
gerais sobre o assunto, impõe, entre outros requisitos, a obrigação de
realização de estudos técnicos que permitam identificar a localização,
a dimensão e os limites mais adequados para a unidade. Em outras
palavras, à luz da mencionada lei e do Decreto nº 4.320, de 2002, que
a regulamenta, reputa-se irregular o ato de criação de uma unidade de
conservação que não dispõe de uma descrição técnica precisa da
área. Da mesma forma, quando se propõe a redução de uma área de
unidade de conservação, impõe-se a necessidade de redimensioná-la,
para fixar-lhe os seus limites geográficos. Com efeito, reduzir ou
alterar o tamanho de uma unidade de conservação nada mais é do
que recriar essa mesma unidade, com outra dimensão. Contudo,
como os projetos de lei em exame tratam apenas da redução da área
da Estação Ecológica do Cercadinho, sem que isso configure
acréscimo de novas áreas, a legislação pertinente apenas estabelece
como requisito que a descrição da área seja refeita, o que se faz
normalmente por coordenadas geográficas georreferenciadas, sob a
denominação de “memorial descritivo”.

Como o Projeto de Lei nº 2.880/2008 não contempla o “memorial
descritivo”, apenas se reportando à exclusão de área da Estação
Ecológica do Cercadinho de forma imprecisa, e tendo em vista que a
proposição anexada, que tem o mesmo objetivo do projeto em
epígrafe, contém uma descrição georreferenciada da área a ser
suprimida, a solução para superar o obstáculo jurídico do Projeto de
Lei nº 2.880/2008 passa, necessariamente, pela apresentação de uma
proposição substitutiva, que encampe as normas contidas no projeto
anexado, o que fazemos na conclusão deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.880/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 15.979, de 13 de janeiro de 2006, que cria a Estação

Ecológica do Cercadinho e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – A Lei nº 15.979, de 13 de janeiro de 2006, passa a vigorar

com o seguinte art. 4º-A:
“Art. 4º-A – Fica autorizada a utilização da área da Estação

Ecológica do Cercadinho delimitada pela poligonal de Vértices 1 a 33,
com coordenadas e lados descritos no Anexo II desta lei, para a
execução de obras de infra-estrutura de interligação e acesso da
Rodovia BR-356 à Rodovia MG-030, observados os pré-requisitos de
utilidade pública e interesse social, mediante prévia aprovação do
órgão responsável pela administração da Estação Ecológica, sem
prejuízo da necessidade de elaboração de estudos de impacto
ambiental e outras exigências legais.

§1º – As obras de infra-estrutura de que trata o ‘caput’ serão
acompanhadas da recuperação da cobertura vegetal desde o limite do
leito da antiga ferrovia de acesso à Mina de Águas Claras até os pés
dos taludes externos da pista da Rodovia BR-356, no sentido Belo
Horizonte – Rio de Janeiro.

§ 2º – Fica vedada, na área autorizada para as obras de interligação
rodoviária, a construção de estruturas de apoio ao tráfego, tais como
postos de combustíveis, lanchonetes, lojas de conveniência e outras,
que possam se constituir em focos de emissão de poluentes.

§ 3º – Fica vedada, ainda, na área a que se refere o § 2º deste
artigo, a construção de empreendimentos imobiliários, bem como em
toda a área de preservação ambiental da Bacia Hidrográfica do
Cercadinho. ”.

Art. 2º – Substitua-se, no “caput” do art. 1º da Lei nº 15.979, de 13
de janeiro de 2006, a palavra “anexo” pela expressão “Anexo I”.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO II

COORDENADAS UTM DOS MARCOS (VÉRTICES) DA POLIGONAL
– QUADRO 1 –, E MEMORIAL DESCRITIVO – QUADRO 2 – DA
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POLIGONAL ENVOLVENTE DA ÁREA AUTORIZADA PARA
CONSTRUÇÃO DA INTERLIGAÇÃO DA BR-356 À MG-030.
QUADRO 1 – COORDENADAS UTM DOS VÉRTICES DA

POLIGONAL
* - A tabela contendo o Quadro 1 - Coordenadas UTM dos vértices

da Poligonal foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.
QUADRO 2 – MEMORIAL DESCRITIVO

* - A tabela contendo o Quadro 2 - Memorial Descritivo foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 20.11.2008.

Área: 118,683,610m²
Perímetro: 2,302,443m
Município: Belo Horizonte
Estado: Minas Gerais
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.731/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.731/2008, de autoria do Deput ado Tiago
Ulisses, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos do Centro de Reabilitação, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.731/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos do

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

Amigos do Centro de Reabilitação, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Gilberto Abramo.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 101ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/11/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Propostas de Ação Legislativa
nºs 589 a 797/2008, de autoria popular - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.895 e 2.896/2008
- Requerimentos nºs 3.056 a 3.062/2008 - Requerimentos das
Comissões de Participação Popular e de Defesa do Consumidor (4) e
dos Deputados Carlin Moura e Juninho Araújo - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Segurança Pública, de Política
Agropecuária, de Administração Pública e de Meio Ambiente e dos
Deputados Zezé Perrella e Luiz Humberto Carneiro - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Ruy Muniz, Dalmo Ribeiro Silva,
Almir Paraca e Ivair Nogueira - Registro de presença - Questão de
ordem - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimento do Deputado Juninho Araújo; deferimento -
Requerimento do Deputado Carlin Moura; indeferimento - Discussão e
Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei nºs 1.523/2007, 2.050, 2.219, 2.220, 2.301 e 2.455/2008;
aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimentos das
Comissões de Participação Popular e de Defesa do Consumidor (4);
aprovação - Requerimento do Deputado Gilberto Abramo;
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 - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz -
Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo -
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Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves - Dimas Fabiano -
Djalma Diniz - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira
- Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa
- 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 - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -
Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Vanderlei Jangrossi - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h15min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Lafayette de Andrada, 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:

- As Propostas de Ação Legislativa nºs 589 a 797/2008 foram
publicadas na edição anterior.

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 2.895/2008
Estabelece medidas e mecanismos para acompanhamento e

controle popular da execução orçamentária do Estado.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As medidas e os mecanismos de acompanhamento e

controle popular da execução orçamentária do Estados serão
estabelecidos na forma desta lei e de seu regulamento.

Parágrafo único - A execussão orçamentária do Estado será
publicada de forma sistemática e organizada por áreas, contas e
subcontas orçamentárias, indicando os valores executados e,
especialmente, indicando, com clareza, os resultados obtidos.

Art. 2º - O acompanhamento e o controle popular da execução
orçamentária do Estado serão realizados mediante os seguintes
critérios:

I - realização de audiências públicas com o apoio da Assembléia
Legislativa e a presença da unidade executora orçamentária, a cada
quadrimestre;

II - criação de "site" público, com atualização periódica da execução
orçamentária;

III - divulgação de execução orçamentária analítica de emendas
orçamentárias.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2008.
Domingos Sávio
Justificação: O projeto de lei ora apresentado é de suma

importância, pois visa estabelecer as medidas e os mecanismos para
acompanhamento e controle popular da execução orçamentária do
Estado de Minas Gerais, tudo em sintonia com a legislação vigente.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, de
4/5/2000, completou oito anos de vigência. Ela institui o regime de
gestão fiscal responsável, regulamentando os arts. 163, 165 e 169 da
Constituição Federal. Insere-se no contexto de um projeto bastante
amplo de reforma do Estado brasileiro, tendo como objetivo
estabelecer normas de finanças públicas para todos os entes
federados, com fundamento no planejamento, no controle, na
responsabilidade e na transparência.

Ao estabelecer novas definições, como a de transparência na gestão
fiscal, a Lei de Responsabilidade Fiscal acarreta relevantes
conseqüências na atividade financeira da administração pública,



826

estimulando a participação e o controle sobre os atos do gestor
público, notadamente os que envolvem a estruturação e a execução
do orçamento público. Conto, portanto, com o apoio dos nobres
colegas à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.896/2008
Cria o Gabinete de Gestão de Crise da Epidemia de Dengue e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art 1º - Fica criado o Gabinete de Gestão de Crise da Epidemia de

Dengue, sem aumento de despesas, com vistas a definir e propor a
estratégia e as ações a serem, com urgência necessária,
implementadas pelos Governo do Estado e seus Municípios.

Art. 2º - O Gabinete de Gestão de Crise da Epidemia de Dengue, de
que trata esta lei, deverá ser composto pelos representantes do
governo do Estado e dos Municípios e deverá funcionar sob a
coordenação do Estado para analisar, discutir, planejar e propor a
melhor estratégia e as ações a serem implementadas, de forma
integrada, para a racionalização e otimização do combate à epidemia
de dengue.

Art. 3° - O Gabinete de Gestão de Crise da Epidemia  de Dengue
deverá considerar, no âmbito de suas ações, os seguintes aspectos:

I - as melhores formas de implementar as ações de prevenção, com
ênfase nos seguintes princípios :

a) detecção dos focos de reprodução de vetores;
b) eliminação dos focos mencionados na alínea “a”;
c) convocação, organização e mobilização de voluntariado para o

desempenho das ações de combate à epidemia;
d) campanhas com vistas à conscientização da população e

prevenção;
II - os princípios básicos que devem nortear os diagnósticos sob os

aspectos:
a) clínico;
b) laboratorial (exames de sangue);



827

III - as condutas básicas a serem seguidas no desenvolvimento do
tratamento dos pacientes, definindo-se os procedimentos a serem
adotados nos casos de:

a) hidratação;
b) medicação;
c) transfusão de sangue.
Art. 4º - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor noventa dias após sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2008.
Ana Maria Resende
Justificação:O presente projeto de lei é de suma importância, pois o

transmissor da dengue, o “Aedes aegypti”, prolifera dentro ou nas
proximidades de habitações (casas, apartamentos, hotéis), em
recipientes onde se acumula água limpa (vasos de plantas, bromélias,
pneus velhos, cisternas etc.). O “Aedes aegypti” também pode
transmitir a febre amarela.

A epidemia de dengue ocorrida no fim do ano passado e no início de
2008, que causou tantas vítimas, até mesmo de morte, não pode se
repetir, estando a exigir enérgicas e competentes providências do
Poder Público, sobretudo com a aproximação do verão , ocasião em
que se formarão as condições climáticas favoráveis à disseminação
dos vetores causadores da doença. É, portanto, urgente que se
tomem todas as medidas necessárias à eficiente e eficaz prevenção e
ao combate da epidemia.

Essas medidas devem ter o máximo de racionalidade, de modo a
garantir o sucesso das ações de governo, juntamente com as dos
Municípios, evitando ações isoladas e integrando todas as medidas a
serem implementadas pelo governo do Estado e pelos diversos
Municípios que o integram.

É com esse objetivo que este projeto de lei propõe a criação do
Gabinete de Gestão de Crise da Epidemia de Dengue para, sob
coordenação do Estado e com a urgência que a questão requer,
analisar, planejar e propor a melhor estratégia e todas as ações
integradas para a racionalização e a otimização de ações de
prevenção e combate à epidemia de dengue.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas para a aprovação
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deste projeto de lei.
- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo

Deputado Vanderlei Jangrossi. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
955/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 3.056/2008, do Deputado Fahim Sawan, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso ao Ten.-Cel. Sidney Miguel de
Almeida Araújo, Comandante do 4º BPM - 5ª RPM, pelo trabalho
prestado para garantir o desenvolvimento e a segurança do Município
de Uberaba. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.057/2008, do Deputado Fábio Avelar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Companhia de Saneamento
de Minas Gerais - Copasa - MG, Departamento Operacional Nordeste
e Sudeste, pelo recebimento do Troféu Prêmio Nacional da Qualidade
em Saneamento - PNQS -, Ouro, Nível II; Departamento Operacional
Sul e Região Metropolitana, Troféu PNQS, Prata, Nível II; e
Departamento Operacional Centro-Oeste, Prêmio Distinção. (- À
Comissão de Saúde.)

Nº 3.058/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Secretário de Defesa Social providências com
vistas à liberação de recursos para construção de prédio para o
Instituto de Medicina Legal - IML -, no Município de Três Corações. (-
À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.059/2008, do Deputado Agostinho Patrús Filho, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Governador do Estado providências para a
concessão do Título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais
ao Sr. Alberto Medioli pelos relevantes serviços prestados ao Estado e
ao País. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 3.060/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o estudante Rodolfo
Francisco Marques por ter vencido o 1º Desafio National Geographic -
Viagem do Conhecimento - e com a Profa. Leda Maria da Silva
Almeida, Diretora da Escola Estadual Monsenhor José Paulino,
estabelecimento em que estuda o aluno premiado. (- À Comissão de
Educação.)

Nº 3.061/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
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formulada manifestação de aplauso à Associação Mineral do Centro
de Minas - AMCM - pela realização da 5ª Expo Mineral do Centro de
Minas, em Curvelo. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 3.062/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Instituto Cultural Usiminas -
Usicultura - pelos 15 anos de sua fundação. (- À Comissão de
Cultura.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos Comissões de
Participação Popular e de Defesa do Consumidor (4) e dos Deputados
Carlin Moura e Juninho Araújo.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Segurança Pública, de Política Agropecuária, de Administração
Pública e de Meio Ambiente e dos Deputados Zezé Perrella e Luiz
Humberto Carneiro.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ruy Muniz.
O Deputado Ruy Muniz - Sr. Presidente, colegas Deputados, amigos

telespectadores da TV Assembléia, povo de Minas Gerais, ocupo esta
tribuna para fazer um agradecimento especial ao nosso Governador
Aécio Neves e ao Vice-Governador Antônio Augusto Anastasia pelas
ações concretas anunciadas em Montes Claros na semana passada,
ações não apenas para combater os efeitos da seca, mas para
prevenir e ensinar o nosso povo a conviver com essa determinação
geográfica da nossa região, onde há quatro meses de chuva e oito
meses de seca. Precisamos aprender a conviver com a seca, mas
também a aproveitar os fatos positivos, como o sol.

Estamos agora com essa união política no Norte de Minas, nessa
região tão importante, com a bancada do Norte, os Deputados
Estaduais e Federais unidos para fazer uma política de resultados,
como essa anunciada pelo nosso Vice-Governador: a criação do
Centro de Estudos Permanentes para o Convívio com a Seca. Foram
assinados convênios para minimizar os efeitos da seca e liberadas
três patrulhas mecanizadas para perfuração de pequenas barragens
em toda a nossa região. Estão de parabéns, e, como representantes
daquele povo, estamos aqui para agradecer.
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Agradeço também aos colegas Deputados que estiveram lá
realizando audiência pública para discutir o PPAG. O Deputado Zé
Maia, pela primeira vez, compareceu a Montes Claros para esta
audiência muito produtiva, com participação de entidades de classe e
da sociedade organizada, que apresentaram dezenas de projetos. A
partir de agora, aperfeiçoaremos o PPAG para levar mais
desenvolvimento para nossa região. Muitas entidades participaram, e
a audiência foi bem proveitosa.

Agradeço ao colega Deputado André Quintão, Presidente da
Comissão de Participação Popular, que organizou tão bem essa
audiência pública e mobilizou todas as entidades de Montes Claros.

Colegas e povo de Minas Gerais, peço que esta Casa e todos nós
finalizemos este ano legislativo aprovando a lei do ICMS Solidário.
Infelizmente, melhorará muito pouco, pois poucos recursos serão
redistribuídos, mas são importantes para os pequenos Municípios.
Está na pauta pela quarta reunião, e espero que consigamos aprovar
ainda neste ano esse importante projeto do amigo Deputado Dinis
Pinheiro, que vem batalhando pela aprovação da lei do ICMS Solidário
há mais de seis anos, e temos grande oportunidade de fazer esse
fechamento do ano legislativo aprovando essa lei. Ele contará com o
apoio de toda bancada do Norte, de todos os Deputados, pois
sabemos que será feita justiça fiscal em Minas Gerais.

Conclamo os colegas para fazermos nesta Casa um trabalho de
convencimento do governo para valorização dos recursos humanos do
nosso Estado. Essa é a intenção do Governador Aécio Neves nesses
dois anos que faltam para terminar o seu mandato.

Esse trabalho já foi iniciado, e várias categorias tiveram seus
proventos atualizados, como os trabalhadores do Ministério Público,
da Defensoria Pública e de outras carreiras, como os Delegados.
Agora, nesta reta final, nos anos de 2009 e 2010, precisamos valorizar
principalmente os trabalhadores da educação e da saúde.

Hoje pela manhã realizamos audiência pública para discutir a
situação dos médicos da Fhemig, do Hospital João XXIII, e
percebemos que há uma grande defasagem salarial que precisa ser
corrigida. Os recursos para as áreas da saúde e da educação
precisam ser aumentados constantemente. A Emenda no 29, sendo
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regulamentada, vai implicar mais dinheiro para a saúde, e poderemos
investir na parte de recursos humanos. Para a parte de infra-estrutura
- obras físicas, como construção de prédios e compra de equipamento
-, sempre há verba, e ela está sendo suprida pelo Governador Aécio
Neves, por meio do Pró-Hosp e com a ajuda de seu excelente
Secretário de Saúde, Marcus Pestana. Agora, precisamos valorizar o
pilar humano. Promover essa valorização dos recursos humanos é
uma luta que começamos agora e um compromisso do Governador.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Quero cumprimentar o
Deputado Ruy Muniz por seu pronunciamento, especialmente em
relação à recomposição salarial dos funcionários da área da saúde.
Chegou a hora de esta Casa ter uma postura de apoio ao Governador
Aécio Neves desenvolvendo ações para a recomposição do salário
das pessoas que trabalham na área da saúde. Ainda nesta reunião eu
dizia que os médicos deste Estado distribuem-se em quatro
categorias: os do Ipsemg, para os quais já existe um movimento de
recomposição salarial; os da Fhemig; os da Hemominas; e, por fim,
um grupo de médicos que trabalham para o Estado há quase 25 anos
e que hoje estão à disposição das Prefeituras. Estes últimos são
médicos que entraram para o Estado por um determinado setor, a
Funed, e que hoje, ainda que tenham sido posteriormente efetivados,
por concurso, têm um salário irrisório. Acho que no próximo ano temos
de desenvolver ações que se destinem a esses médicos. Estamos
falando de 1.600 médicos, distribuídos pelas Prefeituras de Belo
Horizonte - onde são 500 - e de vários outros Municípios.

Por fim, cumprimento o Deputado Ruy Muniz dizendo-lhe que, a
partir do ano que vem, em acordo com o Governador Aécio Neves e o
Secretário Marcus Pestana, vamos dar uma atenção mais do que
especial - o que já está passando da hora - aos antigos médicos da
Funed, que hoje estão “no limbo”, pois não pertencem ao Estado, já
que estão cedidos aos Municípios, e recebem menos do que a metade
do salário pago aos médicos da Fhemig. Obrigado.

O Deputado Ruy Muniz - Obrigado, Deputado Carlos Pimenta. V.
Exa. tem razão: os médicos, como os professores, precisam ser muito
valorizados. Aliás, todos os servidores precisam ser muito valorizados.
O Governador Aécio Neves tem mostrado competência para fazer isso
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em todos os setores: houve grande valorização do profissional da
segurança - das Polícias Militar e Civil - e do Poder Judiciário - do
Ministério e da Defensoria Públicos. Agora, é preciso levar esse
benefício para o grande contingente dos servidores públicos, que são
os profissionais das áreas da saúde e da educação.

Falando em educação, Deputado Carlos Pimenta, precisamos
colocar em votação o mais rápido possível o projeto de aumento para
os professores da Unimontes e da Uemg. Já foi feito um acerto, e os
funcionários já concordaram - até porque todos já voltaram a
trabalhar. Agora, o projeto está nesta Casa, e temos de votá-lo
rapidamente, ainda neste mês, para que já em seu contracheque de
dezembro eles recebam esse reajuste - que já foi combinado, que
teve a concordância do Governador e já foi enviado para esta Casa. A
“bola” está com a Assembléia Legislativa, e precisamos responder de
maneira eficaz aprovando esse projeto ainda em novembro, para que
eles possam receber esse aumento já em dezembro.

Gostaria também de congratular-me com as pessoas que receberão,
na próxima segunda-feira, a Medalha do Mérito Legislativo,
especialmente com dois agraciados que são Vereadores brilhantes
em Montes Claros e, por isso mesmo, escolhidos para receber a
medalha. Um deles é o Vereador Cori Ribeiro, Presidente da Câmara
Municipal, em primeiro mandato, que surpreendeu a todos
positivamente, assumindo a gestão da Câmara e implantando
programas interessantes, como levar a Escola do Legislativo para lá,
numa gestão democrática, transparente, sem fazer benesse política
para lado algum. É realmente um Presidente equilibrado, por isso
merece a Medalha do Mérito Legislativo. Parabéns, Cori, e todos os
Vereadores de Montes Claros, homenageados na sua pessoa. O outro
grande Vereador que receberá a medalha é o Sebastião Pimenta, já
de quatro mandatos, que contribui, há 16 anos, com o Legislativo de
Montes Claros; um médico humilde, que atende a todos que o
procuram. Tive a honra de tê-lo na minha chapa como candidato a
Vice-Prefeito, e mostrou ser uma pessoa aguerrida e séria. Tenho
certeza de que poderá ajudar muito Montes Claros e o Norte de
Minas. Parabéns, Sebastião Pimenta e todos os demais agraciados
com a Medalha do Mérito Legislativo. Agradeço também ao Deputado
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Dinis Pinheiro por ter agraciado a Dra. Ariadna, Diretora da Fundação
Hilton Rocha, com a Medalha do Mérito Legislativo, que receberá na
próxima segunda-feira. No mais, Sr. Presidente, agradeço a todos a
oportunidade e peço mais uma vez aos colegas que se empenhem
para votarmos, nesta semana, a aprovação do ICMS Solidário. Um
grande abraço e obrigado.

* - 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, membros da Mesa, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, amigos
da galeria - é uma satisfação muito grande tê-los aqui, novamente
visitando o Parlamento mineiro -, TV Assembléia, amigos e amigas,
entendi ser oportuno fazer, nesta tarde, uma reflexão com a Casa,
com todos os Deputados e as Deputadas, a respeito da extraordinária
visita que o nosso Governador faz à Itália e à França, buscando
investimentos para Minas Gerais, chefiando uma seleta comitiva
composta de empresários, Secretários de Estado, construindo
proposta neste momento difícil que o Brasil e o mundo têm passado,
de crise mundial. O Governador, com sua inteligência, sua dedicação
e, principalmente, seu espírito voltado ao desenvolvimento do nosso
Estado, tem feito, com os países amigos, Itália e França, assinaturas
de cooperação em vários projetos, garantindo e trazendo
investimentos para Minas Gerais, para as mais variadas regiões do
nosso Estado. Sem dúvida alguma, é saber administrar. A
administração maior do nosso Governador, seu espírito de luta vem-
se consumando pelo seu alto conhecimento e também pela
credibilidade do Estado junto ao BID e ao Bird para buscar
empréstimos e recursos para as mais variadas indústrias das regiões
do Estado. Quero destacar a participação do nosso Governador na
França, quando lá, com a Diretoria e a Presidência da Eurocopter,
assina certamente um dos mais importantes projetos para o
desenvolvimento da nossa região Sul mineira. Refiro-me à Helibrás.
Em uma audiência pública, tive o prazer de estar em Itajubá. Na
oportunidade, presenciamos a participação de todo o empresariado e
de toda a diretoria da Helibrás. Posteriormente, fomos premiados com
a visita do representante do Ministro da França e particularmente do
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governo federal. Contamos com a presença do nosso Presidente Lula.
O governo federal, em parceria com o governo estadual, celebrou um
importante contrato com a Eurocopter, que é a nossa Helibrás. Na
França está continuando também essa tratativa. Hoje o nosso pólo de
tecnologia, particularmente o pólo aeronáutico da Helibrás, é modelo
de gestão para o Brasil. O Governador não vacilou. Por intermédio do
seu secretariado e do seu protocolo de intenções, fez também com
que fosse possível angariar mais recursos para dar continuação a
esse projeto extraordinário da Eurocopter. Quero destacar também
outros assuntos importantes, como os contratos de intenção que
foram celebrados em favor do Estado de Minas Gerais; aliás, são
contratos de cooperação. Sabemos da importância e da riqueza das
nossas águas e dos nossos minérios. Por intermédio dessa comitiva
que hoje comanda, o Governador tem tido uma nítida relação de
cooperação com os países amigos, garantindo recursos e gerando
empregos para nosso país de maneira muito decidida, mesmo,
conforme dissemos, neste momento de crise que estamos vivendo.
Faço questão de ressaltar que essa ausência do Estado e do País do
Governador durante poucos dias - aliás, seu retorno está marcado
para o dia 24 ou 25 - tem sido extremamente benéfica para Minas e o
Brasil. O seu secretariado tem destacado grandes protocolos de
intenção que certamente ressurgirão para o próximo ano, com a vinda
de empresas para cá. Pelas notícias dos nossos jornais, sabemos
que, mesmo em tempo de crise, Minas Gerais é o Estado que mais
tem investido e recebido investimentos. Sem dúvida, isso faz parte do
choque de gestão. Desde o primeiro dia do seu governo, Aécio Neves
destacou: “Quero fazer deste Estado o melhor para se viver.”.
Certamente tem-se tornado o melhor Estado para se investir, isso é
uma realidade. Com fundamento nessas idéias, com seus Secretários,
com a participação do BDMG e essa linha de crédito lançada para o
combate à crise, o governo tem facilitado para os operadores de
várias empresas, garantindo a sustentabilidade das suas empresas e
dos empregos e, particularmente, a renda do nosso Estado. Isso é
sinônimo de credibilidade, de trabalho e de crença.

Apesar de toda essa crise que o Brasil e o mundo estão vivendo,
Minas ainda está resistindo, pois, acima de tudo, tem uma plataforma
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excepcional e uma vanguarda já garantida pelas indústrias,
particularmente pelas medidas adotadas pelo nosso Governador.
Minas foi o primeiro Estado a anunciar medidas preventivas em favor
do nosso empresariado. Isso quer dizer: “Estou preocupado com o
meu povo. Estamos preocupados com nossas indústrias e a geração
de empregos.”. Por isso o governo vem ao encontro da necessidade
dos grandes empresários que aqui se encontram, garantindo renda e
o desenvolvimento do Estado. Lá fora, tanto em Paris, na França,
quanto na Itália, também nesse mesmo pensamento, com sua equipe,
tem traduzido ações importantes que certamente gerarão emprego
para o nosso Estado e as nossas regiões. Faço questão de destacar
que todos nós, Deputados, torcemos para o desenvolvimento e
queremos que haja paz no nosso Estado e que, aliás, seja próspera
neste momento em que vivemos. Graças à iniciativa do Parlamento
mineiro - todas as vezes, S. Exa nos solicita pelo menos a mensagem
de aprovação dos seus projetos -, o governo discute e aprova, o que
resulta numa boa ação, em prol do desenvolvimento do Estado, da
região e particularmente do nosso povo.

Outro assunto que gostaria de destacar, Sr. Presidente, é sobre a
reunião que realizamos hoje, na Comissão de Constituição e Justiça.
Trouxemos vários representantes de santas casas e hospitais para
tratarmos de um assunto muito específico, o ICMS de remédios,
medicamentos e mercadorias destinadas às entidades filantrópicas.
Esse assunto é muito importante. Sabemos que qualquer contribuição
do Estado, como redução e até um regime especial, neste momento
em que temos de olhar a saúde de forma efetiva e constante, será
muito benéfica. Hoje, nos depoimentos, os representantes da
Secretaria de Saúde e da Federassantas demonstraram essa
preocupação. Estiveram presentes também na reunião os Deputados
Antônio Júlio, Gilberto Abramo e Neider Moreira. Vamos criar uma
comissão para tratar desse assunto com a Secretaria de Fazenda, o
qual, aliás, deve ser tratado de forma muito especial. Nossas
entidades filantrópicas merecem um tratamento diferenciado.
Certamente trataremos desse assunto com o governo de forma
vigorosa. Sabemos que não podemos ter a iniciativa em relação a
isso, pois a competência não é do Legislativo, mas sim do Executivo.
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Essa discussão pela manhã, na Comissão de Constituição e Justiça,
foi importante. Como autor da Proposta de Emenda à Constituição nº
16, que trata do tombamento da Serra da Moeda, e relator da
comissão especial cuja criação foi do Deputado Fábio Avelar, quero
também, Sr. Presidente, falar da nossa satisfação em debater este
assunto na Assembléia Legislativa. Durante três semanas
consecutivas, por intermédio da comissão especial cujo Presidente é o
ilustre amigo Deputado Sávio Souza Cruz, também Presidente da
Comissão de Meio Ambiente, ouvimos inúmeras autoridades ligadas
ao meio ambiente. Esse assunto tem sido muito procurado por várias
entidades, pelas ONGs e pelo setor empresarial. Hoje sabemos da
importância da exploração do minério como garantia de empregos,
particularmente na Serra da Moeda. Ouvimos inúmeros Prefeitos, que
trouxeram a sua visão sobre a mineração. Vamos minerar sem poluir,
sem prejudicar o meio ambiente. Então, como relator dessa matéria,
que já tem uma comissão criada nesta Casa, sob a Presidência do
Deputado Sávio Souza Cruz, buscaremos um equilíbrio. Sabemos da
importância de cada um, das maiores autoridades do meio ambiente
no Estado, de todos os que se preocupam com o meio ambiente e,
principalmente, com a qualidade de vida do mineiro, para garantir,
acima de tudo, direitos que são natos. Portanto, Sr. Presidente,
destaco a importância disso.

Temos prazo até 22 de dezembro para concluir esse relatório, que,
com certeza, nos dará uma nítida compreensão da importância do
tombamento da Serra da Moeda e, particularmente, da Calçada, do
Rola-Moça. Já ouvimos as experiências de muitos que aqui têm
comparecido, já nos foram apresentados levantamentos topográficos
e geodésicos, o que garante à comissão a clara compreensão do que
iremos tombar e preservar e do que iremos minerar. Esse tem sido
para Assembléia Legislativa um exercício muito importante. Fazemos
questão de destacar o verdadeiro papel de todos os que têm
contribuído conosco. ONGs e associações estão participando
ativamente nesse conjunto de medidas. Temos a responsabilidade
dessa relatoria, que para nós é uma grande satisfação.

Sr. Presidente, gostaria de aproveitar os minutos finais para
parabenizar a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Ouro
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Fino, na pessoa de seu Presidente, José Idemauro Goulart, por
promover amanhã, à noite, a entrega do I Prêmio Empreendedor de
Ouro Fino. Estamos vivendo a Semana do Empreendedorismo, e
nossa cidade vai premiar os que mais se destacaram dentro do
conjunto do desenvolvimento. Todas as pessoas que foram lembradas
e eleitas são merecedoras, pois, sem dúvida alguma, traduzem a
construção e o desenvolvimento de nossa cidade, fazendo-os
acontecer. Saudamos, portanto, todos os que amanhã serão
premiados e dizemos a todos os que trabalham para o
desenvolvimento de nossa cidade e do Estado que ficamos felizes por
haver esse momento de premiação do empreendedor, aquele que
procura, que se destaca, que vai atrás, garantindo emprego, renda e
uma melhor qualidade de vida. Fico muito feliz e parabenizo a
Associação Comercial e a população de Ouro Fino por esse grande
momento que viverá amanhã, quando se entregarão medalhas a
todos os que se têm destacado na luta para o desenvolvimento da
cidade. Muito obrigado.

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

Deputadas, público presente, imprensa, público que nos acompanha
pela TV Assembléia. Estou aqui nesta tarde, Sr. Presidente, para
abordar um tema para nós sempre muito caro, pois diz respeito ao
desenvolvimento regional e também ao sertão de Minas Gerais.
Inicialmente, quero lembrar a importância para nós das identidades
regionais e do valor da cultura regional na construção delas. Alguns
de nós que estão aqui pela primeira vez e outros Deputados que já
cumpriram outros mandatos são ocupados quase todo o tempo pela
preocupação de que nossa representação contribua efetivamente para
a promoção do desenvolvimento de nossos Municípios e regiões, e,
de alguns anos para cá, esse componente do desenvolvimento vem
agregado ao adjetivo “sustentável”, ou seja, há uma preocupação com
a sustentabilidade para que os processos possam incorporar-se, ter
sobrevida, ou melhor, sobreviver no tempo. Ressalto que, nesse
conceito da sustentabilidade, está presente o componente da justiça
social, da eqüidade, ou seja, queremos um desenvolvimento que não
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venha exclusivamente para aumentar a renda e lucratividade de
alguns setores específicos de nossas cidades e regiões, mas que
também seja socializado, democratizado, capaz de alcançar o
conjunto da população.

Portanto, essa noção regional, a identidade regional, a noção do
pertencimento é uma construção coletiva, lenta, demorada e que
precisa, efetivamente, para se constituir, de algumas referências
locais, regionais. Sejam referências culturais, sejam referências
geográficas, mas o componente cultural vai continuar sempre sendo
algo decisivo, muito importante para que os habitantes de
determinada região possam, de fato, desenvolver essa noção, esse
conceito de pertencimento sem o qual os projetos de desenvolvimento
sustentável regional têm uma grande dificuldade de se afirmar, de se
estabelecer, de alcançar os resultados deles esperados.

Atuamos de forma mais incisiva em duas bacias hidrográficas que
compõem a bacia mineira do Rio São Francisco. São as bacias do Rio
Paracatu, minha cidade natal e minha principal base eleitoral, e a
bacia do Rio Urucuia. Lá estamos trabalhando com essa idéia da
identidade cultural, principalmente tentando disseminar e promover a
compreensão de que a nossa identidade está intimamente associada
com o sertão, o que é, de fato, a característica geográfica da nossa
região. E aí a relação com a obra do grande escritor mineiro João
Guimarães Rosa é automática. Falar do sertão mineiro, do Urucuia, do
Paracatu e do São Francisco sem abordar a contribuição literária,
cultural, de promoção da auto-estima, de valorização da cultura
sertaneja, da cultura da nossa região - contribuição do Guimarães
Rosa - é fundamental para avançarmos nessa construção da
identidade regional. E assim temos feito, no nosso ponto de vista, com
sucesso, particularmente no Programa de Desenvolvimento
Sustentável Regional da Bacia do Rio Urucuia, que congrega 10
Municípios no Noroeste de Minas.

Na semana passada, em uma reunião na Casa da Cultura de
Paracatu com Prefeitos da Associação Microrregional - Amnor -
tivemos oportunidade, entre muitos outros assuntos, de discutir as
ações de revitalização do Rio São Francisco presentes nas bacias dos
Rios Urucuia e Paracatu. A constatação infelizmente se associa com
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outras constatações de fontes diversas de investimento na nossa
região, que é quase sempre a mesma. Ou seja, a região Noroeste, as
bacias dos Rios Paracatu e Urucuia, historicamente - e aí pode-se
citar séries históricas distintas -, vem recebendo poucos recursos, seja
de programas federais, seja de programas estaduais. E nesse caso
particular da revitalização da bacia do Rio São Francisco é muito
evidente. Felizmente já começam a chegar recursos de projetos
diversos, de revitalização de nascentes, proteção, recomposição de
matas ciliares, de implantação de redes de esgoto, de tratamento de
esgoto sanitário, mas ainda num patamar imensamente inferior às
demais regiões. Isso nos deixa preocupados, principalmente a partir
de uma constatação: os Rios Paracatu e Urucuia são os principais
tributários da margem esquerda do Rio São Francisco e, somados,
são os principais contribuintes, efetivamente, com a vazão do Rio São
Francisco.

Dito isso, Sr. Presidente, gostaria de associar a nossa bandeira da
revitalização do São Francisco, a relação da obra do Guimarães Rosa
com o sertão, com a revitalização do São Francisco e com a
promoção da identidade cultural, como fator de desenvolvimento
regional, a noção de pertencimento, para trazer também um outro
assunto aqui à baila, também associado com essas questões.

Diz respeito aos circuitos turísticos implantados em Minas Gerais.
Para abordar esse assunto, quero partir do nosso reconhecimento de
que é uma política acertada, adequada, que já vem dando bons frutos
em várias regiões de Minas Gerais. Hoje em Minas temos 58 circuitos
turísticos implantados, com 45 já certificados, e essa tem sido
efetivamente uma política de promoção da indústria do turismo no
Estado. Temos os mais diversos potenciais, e realmente esse é um
caminho de promoção do desenvolvimento regional. Um bom
caminho, diga-se de passagem, uma vez que a indústria do turismo é
uma indústria democrática. Não é possível oferecer qualidade de vida
e opção de lazer para o turista sem necessariamente disponibilizar
uma rede de serviços públicos de qualidade para o conjunto da
população onde tal indústria do turismo vem-se implantando e se
desenvolvendo. Por isso consideramos a indústria do turismo
extremamente saudável, democrática e promissora, no tocante à
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melhora da qualidade de vida da nossa população.
Gostaria de trazer uma questão bastante pontual para o debate

dizendo, Sr. Presidente, que, na nossa avaliação, precisamos
aprofundar essa discussão. O Presidente tem relação com o que vou
tratar aqui agora, portanto gostaria de contar com sua participação
nos encaminhamentos futuros dessa questão. Diz respeito à restrição
de que os Municípios de Minas Gerais participem exclusivamente de
um único circuito turístico no nosso Estado. Isso ficou estabelecido a
partir de uma resolução da Secretaria de Turismo de 28/4/2008 que
estabelece as normas relativas ao certificado de reconhecimento dos
circuitos turísticos no Estado de Minas, e no § 3º do art. 3º coloca a
restrição da seguinte maneira: “Um Município só poderá fazer parte
oficialmente de um único circuito turístico para fins de recebimento
dos benefícios das políticas públicas de turismo do governo do Estado
de Minas Gerais”.

Portanto, Sr. Presidente, temos dois casos concretos que V. Exa.
certamente já conhece, os das cidades de Cordisburgo e Três Marias.
Ambas foram excluídas do Circuito Guimarães Rosa, que é o único
circuito constituído a partir de um mote literário entre os 58 circuitos
presentes em Minas Gerais. Achamos que temos de encontrar um
caminho. Como Cordisburgo, a cidade natal de Guimarães Rosa,
pode ficar fora do Circuito Turístico Guimarães Rosa? Trouxe aqui um
“folder” desse circuito turístico que relaciona as cidades que compõem
o Circuito. Cordisburgo, além de ser a terra natal de Guimarães Rosa
e referência dos contadores de histórias Miguilim, técnica de contar
história a partir da obra de Guimarães Rosa que já foi difundida para
várias cidades, é também cenário de várias histórias, das obras
“Corpo de Baile”, “Sagarana” e “Primeiras Estórias”. Portanto, é
fundamental que esteja inscrita no Circuito Turístico Guimarães Rosa.
Três Marias, além do famoso Porto de Janeiro, é o local onde Miguilim
encontra Riobaldo pela primeira vez, ainda adolescente, e também
Três Marias do Manuelzão, da rota de 1952, quando Guimarães Rosa
acompanha aquela boiada clássica, de onde recolhe informações, faz
seus cadernos de anotações, principalmente para utilizá-los na obra
“Grande Sertão: Veredas”.

Portanto a nossa preocupação, Sr. Presidente, é que possamos, de
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fato, discutir com a Secretaria de Turismo uma solução para essas
duas situações. Hoje Cordisburgo está incluída no Circuito Turístico
das Grutas, em função da Gruta de Maquiné, porque foi o primeiro
circuito criado, e Três Marias está no Circuito Turístico do Lago de
Três Marias. A identidade cultural dos dois Municípios, já evidenciada
com a obra do Guimarães Rosa, e pelo fato de o Circuito Turístico
Guimarães Rosa ser o único no Estado constituído a partir de um
mote literário, faz-nos trazer essa preocupação aos nobres pares
desta Casa.

Tivemos a oportunidade, há alguns dias, de participar de alguns
eventos em Morro da Garça, promovidos pelo Circuito Turístico
Guimarães Rosa; de conhecer o Museu do Sertão, recém-inaugurado
durante esses eventos no Morro da Garça; e, em Cordiburgo, de
visitar o Museu Guimarães Rosa e outros pontos turístico da cidade,
bem como perceber e constatar a importância do circuito turístico.
Também em Três Marias, pudemos constatar a importância desse
Circuito Turístico Guimarães Rosa como fonte, Sr. Presidente, de
geração de trabalho e renda para muitas e muitas famílias das duas
localidades.

Para finalizar, Sr. Presidente, gostaria de trazer aqui uma
informação importante. O Ministério do Turismo, em parceria com a
Financiadora de Estudos e Projetos - Finep -, do Ministério da Ciência
e Tecnologia, está com um edital público aberto para a seleção de
projetos de incubação de empreendimentos econômicos solidários na
cadeia produtiva do turismo. Esses empreendimentos são aqueles
marcados pela cooperativismo, pelo associativismo com esse cunho
solidário, portanto projetos de geração de oportunidades novas de
trabalho e renda, associados com o turismo. Assim, as Prefeituras,
órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como
entidades sociais sem fins lucrativos estão aptos a participar desse
edital. Os interessados devem entrar no “site” do Ministério do
Turismo, localizar o edital, porque, até o dia 1º de dezembro é o prazo
para a apresentação de projetos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivair Nogueira.
O Deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, hoje vi um artigo interessante, publicado no “Estado de
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Minas”, de autoria de Edmundo Antônio, Procurador da República em
Belo Horizonte. O artigo fala de um tema interessante. Há muito
tempo, estamos discutindo a questão dos cartórios, dos concursos
para eles e do faturamento que têm. Há aqueles que ganham
R$1.000.000,00, R$2.000.000,00 por mês; há outros que não ganham
nada. Há ainda os de registro civil, para os quais foi necessário fazer
um fundo para que pudessem sobreviver. Esses últimos, na verdade,
em muitas cidades do interior de Minas Gerais, têm um faturamento
muito aquém do que a própria folha de pagamento. No caso do
cartório de registro civil, foi criado um fundo com uma boa
arrecadação. Sabemos que eles precisam, e muito, da informatização,
do apoio e da melhoria de cada cartório.

O PMDB tem procurado discutir principalmente a finalidade desse
fundo, buscando saber se existe uma vontade, acima de tudo, de não
centralizar o poder da distribuição dos recursos nas mãos de uma
pessoa só, mas criar as regionais, para que, por meio de cada região
de Minas Gerais, possa ser feita uma avaliação de cada cartório,
buscando apoio para o registro civil, que representa, na verdade, o
primo pobre dos cartórios.

Em 1997, aprovei nesta Casa, com o apoio de meus pares, um
projeto importante, Deputado Sávio Souza Cruz, que modificava a
concessão de cartórios em Minas Gerais. Já nesse ano, Deputado
Antônio Júlio, procurávamos dar nova dinâmica a essa concessão,
uma vez que eu entendia que cidades como Betim, Belo Horizonte,
Juiz de Fora, Uberlândia e Uberaba não podiam possuir apenas um
cartório de registro de imóveis. Betim só tem um; ao contrário de Belo
Horizonte, que tem mais de um, mas ainda precisa ter mais. Cidades-
pólo de Minas Gerais não podem ter apenas um cartório de registro de
imóveis e um de protesto. Nossa proposta visava criar novas
alternativas em função da população e do número de atos praticados
por cartório, de modo que pudéssemos ter, por exemplo, na cidade de
Betim, quatro cartórios de registro de imóveis e quatro de protestos.
Todavia, lamentavelmente, esse projeto, aprovado em 1997, quando
aqui estavam os Deputados Rêmolo Aloise, Durval Ângelo e Geraldo
Santana, não foi regulamentado. Parece que o “lobby” dos cartórios é
muito forte.
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O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Nobre colega Deputado
Ivair Nogueira, só quero registrar que V. Exa. foi o primeiro a ter
coragem de colocar o dedo na ferida, em relação ao problema dos
cartórios em Minas Gerais, propondo, de forma corajosa, a efetivação
da norma constitucional do concurso público e cobrando agilidade na
posse dos concursados. Ao mesmo tempo, foi pioneiro ao apresentar
aqui proposta de redivisão dos cartórios, com o objetivo de melhor
atender à população. Só quero deixar esse registro porque hoje, após
toda essa sua luta, que acompanho há mais de 10 anos, temos um
ambiente amadurecido para avançarmos e propormos, de forma
global, uma nova redivisão do Estado, relativamente à estrutura
cartorial. Isso tem de ser feito de forma urgente. Precisamos adequar
os princípios da legalidade, da moralidade, da razoabilidade, que,
conforme a Constituição Estadual estabelece, devem nortear a
administração pública. V. Exa. está fazendo referência à Bancada do
PMDB, o que até pode ser feito, mas, no início, essa foi uma luta
solitária de V. Exa., com a qual este parlamentar sempre concordou,
até mesmo permanecendo ao seu lado. Em nome da verdade, quero
destacar o grande parlamentar que V. Exa. sempre foi na defesa do
interesse do povo, quanto aos cartórios.

O Deputado Ivair Nogueira - Obrigado, Deputado. Por falar em
moralidade, Deputado Durval Ângelo, percebemos, por exemplo, nos
editais de concursos para cartórios do Estado de Goiás, que são
dados, no máximo, 20 pontos. Nos editais para concursos públicos de
cartórios em Minas Gerais, percebemos uma imoralidade.

Aqui são 54 pontos, Deputado Antônio Júlio, a começar por
trabalhos jurídicos publicados. Por exemplo, se V. Exa., que é
advogado, bacharel em Direito, quiser escrever um artigo jurídico,
começará a ganhar pontos, podendo somar, com esse tipo de
trabalho, o total de 9 pontos; se a pessoa for graduada na área
jurídica, conseguirá mais 9 pontos, de acordo com as condições
previstas no edital; se o cidadão for advogado, ganhará, por ano de
exercício da profissão, 1 ponto, podendo também atingir o total de 18
pontos. Diante disso, pergunto-lhe, Deputado Antônio Júlio: como
ficam as pessoas recém-formadas, os jovens advogados, que querem
competir em igualdade de condições, com o intuito de ocupar uma
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vaga em um cartório de Minas? Como poderão disputar com pessoas
que têm toda essa pontuação? Quem faz isso está perdendo tempo,
pois não disputará em igualdade de condições com os outros
candidatos. Nesse caso, aproveito a oportunidade para fazer um
alerta. Quando uma Prefeitura vai realizar um concurso, o funcionário
que já trabalha lá, há vários anos, também deveria ter direito à
pontuação por ano trabalhado.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte)* - Esse é um pronunciamento
dos mais importantes. Todavia já tivemos outros embates com o
Tribunal de Justiça sobre os cartórios. Conseguimos aprovar o selo,
com vistas a evitar a sonegação dos cartórios, que era absurda.
Sonegavam praticamente 90% dos emolumentos, principalmente nos
documentos de autenticação. Foram dois anos de luta para implantar
o selo em Minas Gerais. Tive a satisfação de votar o projeto e depois
tive o prazer de discutir com o Tribunal de Justiça sobre a instalação
do selo. Aliás, isso não foi fácil, considerando-se o “lobby” e a força
dos cartórios.

Agora V. Exa. está levantando uma questão que às vezes passa
despercebida, e isso acontece conosco também. Como uma pessoa
enfrentará um concurso para um cartório se quem passa geralmente é
quem tem cartório, visto que entra com praticamente 80% das provas,
Deputado Irani Barbosa? Quando se propõe que o governo efetive ou
resolva o problema das serventuárias de escola, que estão lá há 20 ou
25 anos, concedendo-lhes uma vantagem, isso não pode...

O Deputado Irani Barbosa - De alguns funcionários da Secretaria de
Saúde.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte)* - Não pode. No entanto o
cartório pode ter pontuação diferenciada. Então esses aspectos
precisam ser discutidos.

Está na hora de cobrarmos do Tribunal de Justiça a regulamentação
da lei que V. Exa. aprovou nesta Casa, em 1997. Passaram-se 11
anos, e ela ainda está engavetada. Há outra proposta em tramitação,
apresentada pelo Deputado Adalclever Lopes, mais ou menos igual à
que não foi regulamentada. Que força têm esses cartórios! Por que
eles têm essa força toda? Por que não permitem que o Tribunal de
Justiça, por meio de sua Corregedoria, regulamente-a? A questão dos
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cartórios, principalmente nas grandes cidades, virou algo meio
esquisito. É uma forma de renda, e não sou contra o fato de se ganhar
dinheiro. A vida é assim: uns têm mais oportunidades. Todavia é
preciso considerar que há uma desigualdade muito grande no tocante
à pontuação que alguns candidatos levam ao prestarem concurso
para uma vaga em um cartório. Isso é apenas para quem tem cartório!
Isso é para os filhos de donos de cartórios, de Promotores, de Juízes
de Direito e de Desembargadores. Muitas pessoas não têm essas
condições. Às vezes as pessoas citadas estão aposentadas e
disputam com todas essas vantagens. A desigualdade é muito grande.

Portanto precisamos discutir essa questão, Deputado Ivair Nogueira.
Temos de saber que tipo de serviço o cartório presta. Se hoje alguém
tentar registrar um imóvel em Belo Horizonte, verá que isso será feito
no prazo de 90 dias. Cobra-se um absurdo, e não há pressa, o serviço
será feito no dia que der. Enfim, ganha-se uma fortuna; o valor está
muito acima da média.

Estou encaminhando uma proposta que trata dos emolumentos. De
acordo com ela, os emolumentos e as custas dos cartórios de
registros terão de ser progressivos. Assim aquele que fatura até
R$100.000,00 pagará um valor, o que fatura de R$100.000,00 a
R$200.000,00 pagará três vezes mais, e o que fatura mais de
R$300.000,00 líquidos por mês terá de pagar uma alíquota bem
maior.

Deputado Ivair Nogueira, seria mais ou menos por aí, porque é
preciso discutir essa questão dos cartórios. V. Exa. está fazendo um
bom pronunciamento, que dá a nós, Deputados, a oportunidade de
voltarmos a discutir sobre os cartórios, principalmente nessa questão
da pontuação que V. Exa. acaba de levantar, dessa pontuação
excessiva e essa vantagem excessiva para quem disputará a
possibilidade de uma vaga nos cartórios, principalmente nos
melhores, de protestos, civil, principalmente nas grandes cidades, em
que todo o mundo está de olho.

O Deputado Ivair Nogueira - Obrigado, Deputado Antônio Júlio.
Concedo aparte ao Deputado Irani Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa (em aparte)* - Deputado Ivair, muito bem
falou o Deputado Antônio Júlio aqui que hoje temos uma casta de
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donos de cartórios que faturam a bagatela de R$1.000.000,00 até
R$1.500.000,00 por mês. São considerados funcionários públicos,
com direito à aposentadoria pelo Estado. O teto salarial do Estado, se
não me engano, é de pouco mais de R$25.000,00, salário dos
Desembargadores. Agora, não vi na sua lista se trabalhar para filho de
Desembargador, para candidato a Vereador ou a qualquer cargo
eletivo soma pontos. Soma? Se for, temos um companheiro aqui que
já deve ter uns dois ou três. Vi muito Desembargador aqui na cozinha
embaixo, sentado.

Deputados Antônio Júlio e Ivair Nogueira, o melhor projeto relativo a
cartório, apesar de todas as mazelas, ainda é o da Bahia, onde o
serviço notarial é como se fosse de uma empresa de ônibus, do
prestador de serviço da Cemig ou do Detran. Tem de ser através da
concorrência pública. Há cidades em que não há o atrativo desse
enriquecimento rápido e, às vezes, duradouro, a vida inteira. Há
alguns questionamentos. Esse serviço pode ser feito pela própria
Prefeitura. Do mesmo jeito que há tantos outros serviços, como os
que o Incra e a Emater fornecem no Estado, nas pequenas cidades, o
serviço poderia ser prestado pela próprias Prefeituras. Trata-se de um
serviço do Estado. Em Minas Gerais os cartórios são capitanias
hereditárias que passam de pais para filhos. Antigamente havia uma
tal de permuta que faziam e uma tal de remoção, que é mais imoral
ainda do que manter o cidadão ganhando até R$1.500.000,00 por
mês. Quando havia a permuta, que foi retirada, trocava-se o
camarada lá do cartório de Santana do Deserto por um daqui de Belo
Horizonte que se aposentaria. Faziam uma transação muito grande. E
por aí vai.

Deputado Ivair, o Tabelião substituto é uma outra figura que era
nomeado pelo Tabelião concursado. No caso, ele se aposenta e faz
concurso em outro Estado. E ganha outro cartório em outro Estado
com essa pontuação toda que vai-se acumulando. No caso, fica aqui o
substituto e o titular fica lá em outro lugar. E assim vai essa farra.
Envergonha o Estado de Minas Gerais o veto à ação direta de
inconstitucionalidade sobre essa matéria. E manteremos esse pessoal
nas tetas do Estado. No caso, a única beneficiada neste Estado será a
corrupção, não só nos cartórios, mas também no Judiciário. Imagine
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V. Exa. relativamente a uma correição. Por exemplo, o Juiz de não-
sei-onde fará uma correição em Aiuruoca. Ele pegará todos os feitos
do cartório e analisará para ver se tudo está certo. Verifica então que
durante um ano não houve nenhum feito, ou, no máximo, um. E
pegue, por exemplo, o Cartório do 7º Ofício de Registro de Imóveis,
que cuida da região Norte de Belo Horizonte. No caso, o cidadão que
mora na divisa com Ribeirão das Neves, com Vespasiano ou com
Santa Luzia precisa vir aqui, na Savassi, para poder fazer o seu
registro de imóveis. Nem a moralidade da nossa Justiça, que julga a
Deputada Maria Lúcia de uma forma e o Deputado Durval Ângelo de
outra, mas os dois participaram da mesma bandalheira ao mesmo
tempo. Os dois meteram a mão na mesma lata de lavagem, e um foi
condenado e o outro não. Essa mesma Justiça fará a correição no
Cartório do 7º Ofício, que atende a região Norte, mas fica na Savassi
e fatura R$1.000.000,00 por mês. De repente, “corre um troquinho”,
“corre um uisquinho”, “corre um tapinha nas costas”, “corre um
empreguinho” para aquele filho problemático que quase toda família
tem e, num momento, não presta para nada, mas presta para ocupar
um cargo no cartório, um cargo como assessor de Juiz. Hoje seu filho
é execrado, é condenado, por mais competente que seja, mas o filho
do pessoal lá, você já viu. Vemos cada um de boca aberta, nomeado
em cargos fantásticos. E ninguém mexe, ninguém cria problema.
Queria sugerir a transformação dos cartórios de Minas Gerais em
serviço público de fato, fazendo concorrência, como ocorre na Bahia.
Isso seria muito mais justo e decente com o povo de Minas Gerais que
manter essas mamadeiras de corrupção enfadadas a levar cada vez
mais este Estado a uma Justiça corrompida, e, em grande parte -
graças a Deus não totalmente, apesar de não acreditarmos que seja
por muito tempo - num tremendo balcão de negócios. Muito obrigado,
Sr. Presidente.

O Deputado Ivair Nogueira - Obrigado, Deputado Irani Barbosa.
Lerei a seguir o artigo escrito por Edmundo Antônio Dias Netto

Júnior, no jornal “Estado de Minas”, publicado hoje, porque o assunto
é interessante. Ele se refere ao retorno dos cartórios ao Estado - esse
projeto está sendo discutido em Brasília - e cita ainda um aspecto
interessante, que é a criação de novos ofícios, que, além de dividir a
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nababesca receita de alguns cartórios, oferece aos usuários serviços
de melhor qualidade. Talvez seja o caso de sugerir que o excedente
dos cartórios que ganham acima de R$100.000,00 viesse para o
Estado, para criar um fundo que talvez pudesse ser aplicado em
projetos sociais.

“O sistema cartorial. Nos termos do art. 236, ‘caput’, da Constituição
Federal, os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter
privado por delegação do poder público. Os titulares desses serviços
não são servidores públicos em sentido estrito. Embora o § 3º do art.
236 tenha estabelecido a democrática exigência de concurso público
de provas e títulos também para o ingresso na atividade notarial e de
registro, os delegatários dessas funções não ocupam cargo público.
Daí porque se sujeitam a regime jurídico diverso daquele que se
aplica aos servidores, que permite a eles continuarem na atividade
depois dos 70 anos, data-limite para os funcionários públicos
seguirem na ativa. Trata-se de uma regra saudável, pois a
aposentadoria compulsória sinaliza que o ocupante de um cargo
público sobre ele não exerce domínio. Não por acaso, porém, os
‘donos’ de cartórios são assim conhecidos. Sendo proprietários, nada
mais natural que os seus cartórios ostentem seus respectivos nomes.
Mas devemos nós, brasileiros, parar para pensar qual a razão de os
nossos cartórios extrajudiciais ainda conservarem em suas placas e
timbres o privatismo dos nomes de pessoas, de seus eventuais
titulares.

A matéria está dependendo de importante reforma constitucional
que revolucione esse sistema de delegação até aqui legitimado
unicamente pela força da tradição e da inércia. Para que se crie o
ambiente político favorável a tanto, é preciso que a imprensa e os
Poderes Legislativo e Judiciário tragam para as suas agendas o
debate acerca de qual modelo se coloca em harmonia com o princípio
republicano que ilumina o direito brasileiro. É verdadeiramente
espantoso que quase nada se diga de um sistema de quase
vassalagem, prestada no caso pelos consumidores dos serviços
notariais e de registro. Para além do sentido metafórico contido na
afirmação, não deixa de encerrar alguma verdade que os destinatários
desses serviços continuam recolhendo agora não mais ao suserano,
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mas aos cofres do titular do serviço registral, um tributo que,
denominado capitação no período feudal, era pago pelos servos por
cabeça.

O constituinte de 1987-1988 deveria ter previsto que o Estado
desempenhasse diretamente essa função, que é tipicamente estatal.
Para tanto, no lugar de delegatários dos serviços notariais e de
registro, teríamos hoje um quadro de servidores públicos,
remunerados dignamente, em face da responsabilidade de suas
funções. É certo que, politicamente, haveria enorme resistência dos
titulares dos cartórios mais rentáveis, mas se poderia, de outro lado,
encontrar o apoio de muitos dos demais, já que se promoveria maior
isonomia. O custeio da remuneração dos ocupantes dos cargos
criados para esse fim poderia ser feito, com folga, mediante a
destinação de parte do produto dos emolumentos arrecadados com
tais serviços. Hoje, todavia, conforme se especula no meio forense,
aqueles considerados os melhores cartórios propiciam aos seus
titulares uma desconhecida e milionária renda mensal, embora os
dados oficiais a respeito não sejam divulgados, carecendo o tema,
também, de uma reportagem recente que nele se aprofunde.

Em nosso Estado, a Assembléia Legislativa acaba de derrubar
diversos vetos à Proposição de Lei Complementar nº 112, que altera a
Lei Complementar nº 59, de 2001. Tratando essa lei da organização e
divisão judiciárias estaduais, é preciso reconhecer o acerto dos vetos
do Governador do Estado, já que a ALMG inserira diversos
dispositivos não contidos na proposição inicial do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais, que detém competência privativa para tanto.
Certamente, a derrubada dos vetos chegará ao Supremo Tribunal
Federal, que, em harmonia com a sua jurisprudência, deverá declarar
a lei inconstitucional, na parte indevidamente alterada pelos nossos
legisladores.

Ocorre que, entre as controvertidas alterações inseridas no Projeto
de Lei Complementar 112, uma delas está merecendo nossa atenção
naquilo que substantivamente propõe. Trata-se de seu art. 65, que
estabelece critérios objetivos para a criação de ofícios registrais de
imóveis, protestos e de registro civil das pessoas naturais. O critério
básico previsto é o da existência de um desses ofícios para cada
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grupo de 159 mil habitantes e fração, desde que haja, no triênio, uma
média mensal correspondente a 400 atos remunerados. Como
noticiado pelo ‘Estado de Minas’ de 13/11/2008, e apenas para ficar
na área mais sensível, que é a do ofício imobiliário, o número de
cartórios de imóveis em Belo Horizonte poderia saltar de 7 para 17.
Desse modo, a projetada criação de novos ofícios, além de propiciar a
divisão da nababesca receita de alguns cartórios, ofereceria aos seus
usuários um melhor serviço, mais descentralizado e menos
congestionado. Não obstante o insanável vício de origem do
dispositivo - a invalidá-lo desde a raiz -, é possível que a idéia possa
germinar em nova proposição legislativa, desta vez em conformidade
com a Constituição Federal. Não será ainda uma solução, mas um
eficiente paliativo, de ordem legislativa, às disfunções do nosso
sistema cartorário, sendo altamente recomendável a sua adoção, ao
menos até que, no plano federal, uma emenda constitucional, caso
consiga vencer o corporativismo existente, possa corrigir
definitivamente os rumos do surreal modelo que adotamos.”.

* - Sem revisão do orador.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - Registramos, com muita alegria, a presença nas
galerias de ex-jogadores de futebol de Itabira.

Questão de Ordem
O Deputado Ronaldo Magalhães - Gostaria de cumprimentar os

conterrâneos de Itabira que visitam a Assembléia Legislativa. Eles
pertencem à entidade esportiva que agrega todos os clubes da
cidade. Além da dedicação extrema à área esportiva, principalmente
com os jovens, esses senhores têm feito um grande trabalho social
junto às comunidades mais carentes. Deixo a todos o nosso abraço.
Sejam bem-vindos à Casa do povo, à Casa Legislativa de Minas
Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência comunica aos nobres visitantes de
Itabira que esta Casa tem a honra de ter como representante da
cidade e da região o nobre Deputado Ronaldo Magalhães.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
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O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Segurança Pública - aprovação, na 24ª Reunião Ordinária, em
18/11/2008, do Requerimento nº 3.017/2008, da Comissão de Direitos
Humanos; de Política Agropecuária - aprovação, na 34ª Reunião
Ordinária, em 18/11/2008, do Projeto de Lei nº 2.721/2008, do
Deputado Padre João, e do Requerimento nº 3.029/2008, da
Deputada Ana Maria Resende; de Administração Pública - aprovação,
na 31ª Reunião Ordinária, em 18/11/2008, dos Requerimentos nºs
2.961/2008, do Deputado Agostinho Patrús Filho, 2.987/2008, do
Deputado Braulio Braz, 3.004/2008, do Deputado Weliton Prado,
3.007/2008, da Comissão de Segurança Pública, e 3.014/2008, da
Comissão de Direitos Humanos; e de Meio Ambiente - aprovação, na
36ª Reunião Ordinária, em 19/11/2008, do Projeto de Lei nº
2.774/2008, do Deputado Luiz Humberto Carneiro; e pelos Deputados
Zezé Perrella - informando sua renúncia como membro efetivo da
Comissão de Turismo (Ciente. Publique-se.); e Luiz Humberto
Carneiro, indicando o Deputado Célio Moreira para membro efetivo da
Comissão de Turismo, na vaga do Deputado Zezé Perrella, e
indicando o Deputado Fahim Sawan para membro suplente da
referida Comissão (Ciente. Designo. Às Comissões.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Juninho Araújo

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 2.860/2008. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII
do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

Requerimento do Deputado Carlin Moura solicitando seja o Projeto
de Lei nº 2.533/2008 desanexado do Projeto de Lei nº 676/2007. A
Presidência indefere o requerimento de conformidade com o inciso XII
do art. 82 do Regimento Interno.
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Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nºs 1.523/2007, 2.050, 2.219, 2.220, 2.301 e 2.455/2008 (À sanção.).

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

Popular solicitando ao Secretário de Políticas Urbanas da Prefeitura
de Belo Horizonte informações sobre a minuta do convênio a ser
firmado entre a Prefeitura e o Grêmio Recreativo Escola de Samba
Cidade Jardim, com vistas à devolução do galpão onde funcionava a
escola de samba, bem como o prazo para a assinatura do
mencionado convênio. Em votação, o requerimento. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor solicitando
ao Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informações
sobre as providências tomadas pelo Ministério em relação às
conclusões do relatório final da CPI que apurou entre 2001/2002 os
mecanismos de formação do preço do leite no comércio e na indústria
no Estado. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor solicitando
ao Secretário de Comércio Exterior do Ministério da Indústria e
Comércio Exterior informações sobre as providências tomadas pelo
órgão em relação às conclusões do relatório final da CPI que apurou
entre 2001/2002 os mecanismos de formação do preço do leite no
comércio e na indústria no Estado. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor solicitando
ao Presidente da Associação Mineira de Municípios - AMM -
informações sobre a existência de políticas de incentivo à aquisição
de leite “in natura” pelas prefeituras do Estado. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
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Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor solicitando
ao Presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica -
Cade - informações sobre as providências tomadas pela autarquia em
relação às conclusões do relatório final da CPI que apurou entre
2001/2002 os mecanismos de formação do preço do leite no comércio
e na indústria no Estado. 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 Gilberto Abramo 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 - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, ocupo hoje a tribuna para lembrar que, no ano passado,
completaram-se 200 anos do nascimento do grande líder liberal
Theophilo Benedicto Ottoni, fundador da Nova Filadélfia no Vale do
Mucuri, hoje cidade de Teófilo Otôni.

No início de 2007, apresentamos nesta Casa, com o Deputado
Alberto Pinto Coelho, Presidente, um projeto de lei que criou a
Comenda Teófilo Otôni, que será entregue a várias personalidades
que trabalharam em benefício da região Nordeste de Minas Gerais no
próximo dia 27, na nossa Teófilo Otôni, no Automóvel Clube.
Comunico aos companheiros da imprensa local que lá estarão não
apenas o Governador do Estado mas também o seu pai, Deputado
Federal por oito vezes, Aécio Ferreira da Cunha; o Vice-Presiente da
República, José Alencar; e o Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho, com o qual
faremos a segunda solenidade de entrega da Comenda Teófilo Otôni.
A primeira Comenda foi entregue na cidade do Serro, no ano passado,
por uma combinação que fizemos com a cidade de origem de
Theophilo Benedicto Ottoni, onde ele nasceu, e a cidade que criou,
sua Filadélfia, que hoje leva o seu nome.

É uma comenda importante, e, em um momento como este, vale
lembrar que Theophilo Benedicto Ottoni não entrou nos livros de
História por um simples fato: foi sempre oposição ao governo. Um
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homem que, por sua altivez na área política, recusava-se a participar
da fila do beija-mão do Imperador. Enquanto todos os Deputados e
Senadores, em reverência, beijavam a mão do Imperador, ele se
recusava a isso e nunca beijou as mãos do Imperador.

Outra posição interessante de Theophilo Benedicto Ottoni é o seu
empreendedorismo. Um homem que saiu do Serro, pobre, monta uma
casa de comércio no Rio de Janeiro e, anos depois, juntamente com
seus irmãos, Theophilo Benedicto Ottoni estrutura a Companhia de
Navegação do Vale do Mucuri, vende ações na Bolsa do Rio de
Janeiro, busca empréstimos da Inglaterra e começa uma saga
fantástica de exploração das florestas inóspitas do Vale do Mucuri, em
busca de estabelecer ali um grande projeto de colonização com
colonos livres.

No próximo dia 27, Teófilo Otôni recebe autoridades das mais
importantes de Minas e do Brasil, para prestar homenagem a algumas
pessoas que, ao longo da vida, trabalharam em benefício e em defesa
daquela região tão esquecida de Minas. Hoje, às vésperas da possível
votação do projeto do ICMS Solidário, ficamos imaginando como
podem existir ainda regiões tão desiguais nas nossas Minas Gerais,
como podemos ainda conviver com tanta diferença e, mais importante,
Sr. Presidente, como conseguimos conviver com tanta indiferença às
diferenças sociais e regionais gritantes do Estado de Minas Gerais. É
um momento de reflexão para o qual pedimos a paciência dos
companheiros, colegas, mas sobretudo do telespectador, a fim de se
verificar que não podemos continuar fazendo a mera política
partidária, a mera política de ter voto para ser eleito. É preciso
fazermos a grande política, aquela determinada pela Carta Magna,
pela Constituição brasileira, de trabalhar permanentemente pela
redução das desigualdades regionais, e, em conseqüência disso,
conseguiremos, com mais velocidade, reduzir as desigualdades
sociais.

É claro que, na cidade mais rica, há menos pobres, porque a riqueza
circula, há recursos e empregos. Nas cidades mais pobres, quanto
menos arrecadam, menos recursos possuem, menos recursos os
governos estaduais e federais repassam a elas e mais a dependência
se acentua, a miséria degrada as pessoas e a angústia se abate sobre
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os centros do Executivo, os Vereadores e as lideranças empresariais,
na tentativa quase desesperada de encontrar uma saída para o seu
problema econômico e, como conseqüência, para seus graves
problemas sociais.

Neste fim de semana, Sr. Presidente, visitei uma cidade importante
de Minas Gerais, Ubá, com 96 mil habitantes e 642 indústrias de
móveis. Uma maravilha! Não sei como Ubá conseguiu estruturar-se ao
longo destes anos. Importantes fábricas ali se estabeleceram. Ubá
serve a várias cidades em seu entorno. As pessoas que ali residem se
deslocam para trabalhar em Ubá, uma cidade agradável, de um povo
simpático, que soube, ao longo do tempo, construir o seu futuro. Isso
não foi de repente, de uma vez só.

O que estamos fazendo hoje, discutindo aqui, na Assembléia, já pela
quarta reunião consecutiva? E o projeto do ICMS Solidário está sem
condição de finalização.

Sr. Presidente, hoje tomei a iniciativa de mandar uma carta a todos
os 734 Prefeitos de Minas, pedindo-lhes que telefonem, passem um
fax, um “e-mail”, solicitando a cada um dos Deputados que olhe de
maneira diferenciada esse projeto.

No início da luta do Dinis Pinheiro, era um grande projeto. Hoje é
apenas uma “merrequinha”, uma pequena esmola que aumentará em
apenas 10% a receita do ICMS nos Municípios mais pobres de Minas
Gerais. Mesmo assim, valeria para os Deputados mineiros o gesto de
expressar que cada um dos 77 Deputados tem coração e alma e
pensa não apenas no seu próprio umbigo ou na sua própria carreira,
mas também em fazer algo de definitivo na luta pela redução das
desigualdades regionais.

É importante lembrar, Sr. Presidente, que aquela região é dadivosa
e interessantíssima. Em cada uma das nossas cidades, mais de 200
candidatos a Deputadorecebem votos. Deputados de todo o Estado
estão presentes nas cidades dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha -
aliás, do Norte de Minas não, porque o pessoal lá começou a cercar e
cercou bem; o Norte elegeu oito Deputados nesta Casa. Todavia a
nossa região é pródiga. Qualquer cidadão simpático e agradável que
chega lá tem mais importância que a liderança local e recebe a
benesse dos votos.
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Está na hora, Sr. Presidente, de apelar a esses Deputados, que ali
aportam e buscam 100, 500 ou 1.000 votos, para que dêem àquela
região a oportunidade de ser menos pobre. Não estamos buscando a
redenção. O ICMS Solidário é uma complementação da Lei Robin
Hood.

Há algo que a maioria dos Deputados não sabe. Na década de 80,
quando se iniciou essa luta pela redistribuição, pelo ICMS Solidário
em Minas Gerais, na AMM, na Femam e nas associações
microrregionais de Município, houve uma contrapartida. As cidades
mineradoras receberam, como contrapartida, a luta que travamos com
eles para a criação do Fundo Nacional de Exaustão Mineral, que
resultou na CFEM - aliás, a CFEM foi criada para compensar os
Municípios mineradores, que deixariam de receber o que recebiam ao
longo de tanto tempo, ou seja, 5% do ICMS destinado a eles.

Veja, Sr. Presidente, que ninguém conhece essa história. Quando se
negociou a apresentação do primeiro projeto na Assembléia, por meio
do Deputado Cleuber Carneiro, essa proposta levou tinta. Todavia a
negociação foi que o Secretário de então, Gil César Moreira de Abreu,
trabalharia com João Camilo Penna, em Brasília, para criar o Fundo
Nacional de Exaustão Mineral. Fui com Gil César quatro vezes a
Brasília para negociar a criação desse fundo. Hoje os “royalties”
recebidos pelas cidades mineradoras ultrapassam, e chegam a ser 10
vezes superiores, aqueles 5% do ICMS de Minas destinados à
recuperação do seu solo, da sua paisagem e do seu meio ambiente.
Qualquer Prefeito de cidade mineradora que hoje apela para nós na
tentativa de impedir a votação do ICMS Solidário deveria olhar para
trás e conhecer a história. Além disso, deveria verificar que, mesmo
que a lei esteja sendo aplicada equivocadamente, pois, quando foi
criada, o “royalty” a ser pago pelas mineradoras era de 2% sobre o
faturamento bruto, e não sobre o líquido - aliás, essa é uma luta que
hoje o Deputado José Fernando Aparecido está insertando em
Brasília, na qual estamos ajudando-o -, naquele momento, a criação
do Fundo Nacional de Exaustão Mineral e da CFEM foi para dar às
cidades mineradoras uma contrapartida para que abrissem mão
daqueles 5%, na lei que se transformou em Lei Robin Hood, e a
compensação foi muito maior.
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Hoje as cidades mineradoras usufruem dos “royalties” e, ao mesmo
tempo, dos 4,68% que sobraram do ICMS Solidário. Recebem duas
vezes e equivocadamente, porque esta Assembléia, ao fazer a Lei
Robin Hood, definiu que, ao longo de cinco anos, as mineradoras
receberiam ainda os 4,68%, enquanto tramitava a criação do Fundo
Nacional de Exaustão Mineral e se criava o “royalty”, a CFEM. Pois
bem. O Fundo foi criado, a CFEM foi criada, e hoje, para cada
Município minerador, esses 4,68%, dos quais se beneficia como
cidade mineradora, não chegam a ser 1/10 do que recebem todos eles
de “royalty” do minério. Isso é injusto, Sr. Presidente, é injusto. As
cidades mineradoras estão recebendo desde 1995, equivocadamente,
esses 4,68%. Isso é um absurdo. Parece que as pessoas não querem
enxergar. Nós, das cidades mais pobres, das regiões mais pobres,
mais deprimidas de Minas Gerais, ficamos aqui tentando negociar
pequenas migalhas, acertando com o Triângulo maravilha a redução
do impacto sobre as suas cidades, para que sobre uma réstia de
esperança para o povo do Mucuri e do Jequitinhonha.

Sr. Presidente, a votação do ICMS Solidário, para ganhar ou perder,
é questão de honra. Não é mais um projeto apenas do Deputado Dinis
Pinheiro, é de todos os Deputados que têm consciência de que é
preciso lutar para reduzir as desigualdades regionais e, em
contrapartida, possibilitar que as lideranças municipais cumpram o seu
papel de diminuir as desigualdades sociais. Não há como compensar
pobreza com pobreza; não há como fazer um Município muito pobre
resolver o problema da pobreza, das pessoas. É preciso que os
Municípios adquiram receita própria, que tenham autonomia
financeira, que desenvolvam projetos para garantir efetivamente a
redenção de uma região.

Tenho contatado, Sr. Presidente, com vários Prefeitos dos Vales do
Mucuri e do Jequitinhonha ao longo desses dias. Disse-lhes que,
mesmo para essa migalha que estamos sendo obrigados a acertar e
acordar, para o projeto passar na Comissão de Fiscalização
Financeira, mesmo para essa migalha, é preciso que cada um dos
734 Prefeitos se mobilizem para verificar quais são os Deputados
votados em seus Municípios e acioná-los, por meio de fax, “e-mails”
ou telefone, para que estejam no Plenário e não o esvaziem quando
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esse projeto estiver na pauta para votação. Quatro sessões se
passaram, e está aqui o projeto do ICMS Solidário, do Deputado Dinis
Pinheiro. Quatro sessões se passaram sem que houvesse quórum
para votação desse importante projeto. Há que se lamentar, Sr.
Presidente. Há que se lamentar. Nesta Casa, a insensibilidade não
pode prevalecer sobre o interesse de um Município que perde uma
pequena parcela de recurso. No Estado, 119 Municípios perdem um
pouquinho. São muito menos importantes que o pouquinho que se
redistribui para 734 Municípios mineiros. Todos os Deputados, Sr.
Presidente, fazem essa luta municipalista quando vão aos Municípios
da nossa região pedir voto. Que o façam agora, no Plenário.

Na hora de votar, estejam presentes para dizer que estão cumprindo
o compromisso que fizeram lá embaixo, em Ladainha, Poté,
Malacacheta, Sucanga, Bertópolis, Maxacalis, Umburatiba, enfim, em
todos esses lugares onde foram buscar votos. Venham aqui, neste
Plenário, em alto e bom som, dizer seus votos, pagando as
promessas que fizeram de ajudar as regiões mais pobres de Minas
Gerais. Tenho certeza, Sr. Presidente, que o Governador do Estado,
de sua parte, garantirá sua palavra. Estive com o Governador Aécio
Neves, e ele me disse que, se esta Casa votar o projeto, não o vetará,
mesmo porque tem estabelecido nas políticas sociais do seu governo
que, para cada R$1,00 destinado a qualquer parte do Estado, as
regiões do Jequitinhonha, do Mucuri e do Norte de Minas receberão
R$2,00 na área social. O que estamos querendo, Sr. Presidente, não
é mais a esmola; queremos agora um pouquinho de dignidade e
esperamos que ela venha por meio desse projeto, em parte, pois é
mais uma migalha. Se for necessário, genuflexo farei o apelo a cada
um dos Deputados para que nos dêem essa pequena esmola do
ICMS Solidário. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de
amanhã, dia 20, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a



859

reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À

PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 112, EM 24/9/2008
Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Adalclever Lopes, Lafayette de Andrada, Irani Barbosa e Délio
Malheiros (substituindo este ao Deputado Sebastião Costa, por
indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, os Deputados Antônio Genaro, Sargento
Rodrigues, Vanderlei Miranda e Inácio Franco. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, 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
o Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar nº
112. 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 a leitura do parecer do relator, Deputado
Irani Barbosa, que conclui pela rejeição do veto parcial aos §§ 3º e 4º
do art. 1º, aos arts. 13, 31 e 50, ao inciso XVII do art. 53, ao inciso V
do art. 59, ao § 1º do art. 1º, ao art. 27, ao parágrafo único do art. 51 e
aos arts. 58, 63, 65 e 67 da Proposição de Lei Complementar nº 112,
fazem uso da palavra, para discutir o parecer, os Deputados Lafayette
de Andrada, Délio Malheiros, Irani Barbosa e Sargento Rodrigues,
após o que o relator retira o parecer e apresenta outro. Encerrada a
discussão, é submetido a votação e aprovado o parecer pela
manutenção do veto aos §§ 3º e 4º do art. 1º; ao § 2º do art. 59 da Lei
Complementar nº 59, acrescido pelo art. 13; aos arts. 31 e 50, ao
inciso XVII do art. 53, ao inciso IV do art. 59 e ao art. 68; e pela
rejeição do veto ao § 2º do art. 1º, ao art. 4º, ao art. 27, ao parágrafo
único do art. 51 e aos arts. 58, 63, 65 e 67 da Proposição de Lei
Complementar nº 112. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos da Comissão.
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Sala das Comissões, 24 de setembro de 2008.
Adalclever Lopes, Presidente - Lafayette de Andrada - Irani Barbosa

- Délio Malheiros.
ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/11/2008

Às 16h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, 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 Ademir Lucas, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento de ofício do Sr. José Carlos Ayipe, Tabelião
do Cartório do 2º Ofício de Notas de São João Nepomuceno,
publicado no “Diário do Legislativo” de 30/10/2008. O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, no 1º turno, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei
Complementar nº 46/2008 (Deputado Inácio Franco) e Projeto de Lei
nº 2.794/2008 (Deputado Chico Uejo). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência
informa que fez retirar da pauta da reunião o Projeto de Lei
Complementar nº 45/2008, por não preencher pressupostos
regimentais. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento nº 2.959/2008. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº
2.734/2008. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2008.
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Ademir Lucas, Presidente - Ivair Nogueira - Inácio Franco - Chico
Uejo - André Quintão.

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/11/2008
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Hely Tarqüínio, Neider Moreira,
Sargento Rodrigues e Sebastião Costa, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Gilberto Abramo, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
2.825, 2.840, 2.841, 2.846 e 2.852/2008 (Deputado Gilberto Abramo);
2.821, 2.830, 2.838, 2.839, 2.845 e 2.854/2008 (Deputado Sebastião
Costa); 2.823, 2.829, 2.831, 2.837, 2.849, 2.850 e 2.853/2008
(Deputado Delvito Alves); 2.826, 2.828, 2.833, 2.835 e 2.851/2008
(Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.824, 2.832, 2.834, 2.843 e
2.855/2008 (Deputado Hely Tarqüínio); 2.822, 2.836, 2.842 e
2.844/2008 (Deputado Sargento Rodrigues); 2.827, 2.847, 2.848,
2.856 e 2.857/2008 (Deputado Neider Moreira). Passa-se à 1ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade do Projeto de Lei
nº 1.452/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio). É convertido em
diligência à Secretaria de Educação o Projeto de Lei nº 2.201/2008
(relator: Deputado Hely Tarqüínio). Após discussão e votação, são
aprovados os pareceres pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade dos Projetos de Lei nºs 2.353/2008 (relator: Deputado
Hely Tarqüínio), 2.493 e 2.780/2008 (relator: Deputado Gilberto
Abramo) e 2.771/2008 com as Emendas nºs 1 e 2 (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro Silva). Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 2.680
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e 2.701/2008 deixam de ser apreciados em virtude de prorrogação de
prazo regimental solicitada pelo relator, Deputado Sebastião Costa.
Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
Projeto de Lei nº 2.833/2008 com as Emendas nºs 1 e 3, o Presidente
defere pedido de vista do Deputado Gilberto Abramo. O Projeto de Lei
nº 2.853/2008 é retirado da pauta por não preencher pressupostos
regimentais. 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 pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs
2.783/2008 (relator: Deputado Hely Tarqüínio), 2.830/2008 na forma
do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa), 2.835/2008
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva), 2.840/2008 (relator: Deputado
Gilberto Abramo) e 2.842/2008 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues). Os Projetos de Lei nºs 2.831 e 2.850/2008 são retirados
da pauta por não preencherem 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 requerimentos solicitando sejam os
Projetos de Lei nºs 2.845 e 2.851/2008 baixados em diligência ao
autor; os Projetos de Lei nºs 2.843, 2.846 e 2.849/2008, ao DER-MG;
e o Projeto de Lei nº 2.844/2008, ao Procurador-Geral de Justiça.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Júlio - Sargento Rodrigues

- Neider Moreira.
ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/11/2008

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Adalclever Lopes e Délio Malheiros, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
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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 averiguar denúncia de supostas
irregularidades na transferência de Agentes Penitenciários e
acusações contra esses servidores, apreciar matéria constante na
pauta e tratar de assuntos de interesse da Comissão. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Joaquim José
Miranda Júnior, Promotor de Justiça do Centro de Apoio Operacional
das Promotorias Criminais de Execução Penal do Tribunal do Júri e da
Auditoria Militar - CAOCrim , representando Jarbas Soares Júnior,
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais; Genílson
Ribeiro Zeferino, Subsecretário de Estado de Administração Prisional,
representando Maurício de Oliveira Campos Júnior, Secretário de
Estado de Defesa Social; Fábio Castro de Oliveira, Subcorregedor da
Secretaria de Estado de Defesa Social, representando Luciana Nobre
de Moura, Corregedora-Geral; e Eliel Vaz da Silva, Diretor
Administrativo do Ceresp de Ipatinga, representando Wanderley Dias
de Araújo, Diretor-Geral, os quais 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. 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 2.809/2008, que
recebeu parecer por sua aprovação (relator: Deputado Sargento
Rodrigues). Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 2.985 e 2.994/2008. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Délio Malheiros, em que solicita
seja realizada reunião de audiência pública para discutir as relações
entre o Samu e o Corpo de Bombeiros Militar, no que tange ao
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atendimento de pacientes na Capital e no interior 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, 17 de novembro de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Hely Tarqüínio - Adalclever Lopes.
ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/11/2008
Às 15h11min, 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 discutir e votar proposições da
Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Vanderlei Jangrossi, Padre João,
Antônio Carlos Arantes, Domingos Sávio, Délio Malheiros e Luiz
Humberto Carneiro, em que solicitam seja realizada audiência pública
da Comissão, com convite aos membros da Comissão de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte, para discutir possíveis soluções para a
crise que atinge os produtores de leite no Estado, devido à redução
nos preços pagos pelos laticínios e cooperativas e ao aumento do
preço dos insumos; Vanderlei Jangrossi, Antônio Carlos Arantes e
Padre João, em que solicitam seja realizada audiência pública da
Comissão, com convite aos membros da Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas, para discutir a Resolução nº 52/2008,
da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, que dispõe
sobre o transporte rodoviário de trabalhadores rurais no Estado;
Vanderlei Jangrossi (2), em que solicita seja realizada visita à
Comissão de Agricultura e Pecuária, da Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo, com o objetivo de conhecer as ações e os
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trabalhos, ali desenvolvidos, relativos, à produção de etanol no
Estado; e em que solicita seja convidado o Sr. Altino Rodrigues Neto,
Presidente do IMA, para expor, na Comissão, os planos e as ações
desse Instituto, referentes ao controle do transporte animal e vegetal
no Estado; e Padre João, em que solicita seja realizada audiência
pública para discutir a outorga de lançamento de efluentes em cursos
de água no Estado, disciplinada pela Deliberação Normativa nº
24/2008, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, de 27/10/2008.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Chico

Uejo - Getúlio Neiva.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE MEMBRO DO
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EM 12/11/2008

Às 9h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sebastião Costa, Carlin Moura, Elmiro Nascimento e Lafayette de
Andrada, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Sebastião Costa, declara
aberta a reunião e esclarece que não há ata a ser lida por se tratar da
primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião se
destina a eleger o Presidente, o Vice-Presidente e a designar o
relator. A seguir, determina a distribuição das cédulas de votação,
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Carlin Moura para
atuar como escrutinador. Feita a apuração dos votos, são eleitos por
unanimidade os Deputados Lafayette de Andrada e Sebastião Costa
para os cargos de Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. O
Deputado Lafayette de Andrada é empossado no cargo de Presidente
e em seguida empossa o Deputado Sebastião Costa para o cargo de
Vice-Presidente. É designado o Deputado Elmiro Nascimento 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 extraordinária, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 19 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Carlin Moura - Elmiro

Nascimento - Fábio Avelar.
ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/11/2008
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Zé Maia, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada e Weliton Prado
(substituindo este à Deputada Elisa Costa, por indicação da Liderança
do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e
solicita aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no
“Diário do Legislativo”, de 8/11/2008: ofícios da Sra. Rosani A. Araújo,
Chefe de Divisão de Convênios, do Ministério da Ciência e
Tecnologia, e do Sr. Luiz André Muniz, Superintendente de
Administração, Finanças e Gestão de Pessoas da Agência Nacional
de Águas. A seguir comunica que estão abertos os prazos para o
recebimento de emendas aos Projetos de Lei nºs 2.785 e 2.786/2008,
até o dia 17/11/2008, e ao Projeto de Resolução nº 2.867/2008, até o
dia 20/11/2008. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 1.178/2007 (Deputado Lafayette de Andrada);
2.354/2008 (Deputado Agostinho Patrús Filho); 2.366 e 2.670/2008
(Deputado Sebastião Helvécio) e 2.592/2008 (Deputado Antônio
Júlio), no 1º turno. O Deputado Antônio Júlio se retira da reunião.
Suspende-se a reunião. Às 10h20min são reabertos os trabalhos com
a presença dos Deputado Zé Maia, Lafayette de Andrada, Antônio
Carlos Arantes e Weliton Prado. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do
Projeto de Lei nº 2.592/2008 na forma do Substitutivo nº 1, da
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Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Antônio Carlos
Arantes, em virtude de redistribuição). Os pareceres sobre o Projeto
de Lei Complementar nº 35/2007 e o Projeto de Lei nº 1.178/2007, no
1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prazo
regimental pelo relator, Deputado Lafayette de Andrada. Os Projetos
de Lei nºs 2.352, 2.354, 2.366 e 2.670/2008 são retirados da pauta por
determinação do Presidente da Comissão por não cumprirem
pressupostos regimentais. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. O Presidente recebe requerimento do Deputado Jayro
Lessa em que pleiteia se peça ao Governador do Estado sejam
empreendidas ações para o enfrentamento, pelo setor siderúrgico
guseiro, dos efeitos da atual crise econômica mundial e designa o
Deputado Lafayette de Andrada como relator. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Carlos

Pimenta - Ademir Lucas - Fábio Avelar.
ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/11/2008

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Almir Paraca, Inácio Franco e
Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, a Deputada Gláucia Brandão e os Deputados Irani Barbosa,
Antônio Júlio, Alencar da Silveira Jr., Dinis Pinheiro, Ivair Nogueira,
João Leite, Adalclever Lopes, Gilberto Abramo e Weliton Prado.
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 o impacto do Projeto de Lei
Complementar nº 28/2007, que cria a Agência de Desenvolvimento da
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Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH - e a
apreciar a matéria constante da pauta. Na oportunidade, comunica o
recebimento de ofício do Sr. Francisco de Assis Esmeraldo,
Presidente da Plastivida Instituto Sócio-Ambiental dos Plásticos,
publicada no “Diário do Legislativo”, em 8/11/2008. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Sr. Dilzon Melo,
Secretário de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, e a Sra.
Maria Coeli Simões Pires, Secretária Adjunta dessa Secretaria; Srs.
Ubiraci Prata Lima, Prefeito de Itaguara e Presidente da Associação
dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Granbel;
e Walace Ventura Andrade, Prefeito de Ribeirão das Neves, que são
convidados a tomar assento à mesa. Os Srs. Ademar José da Silva,
Carlos Roberto Rodrigues e José Raimundo Delgado,
respectivamente Prefeitos Municipais de Vespasiano, Nova Lima e
Santa Luzia, também convidados, não compareceram. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Gilberto Abramo, 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. Encerrado o prazo
regimental de funcionamento da reunião, a Presidência informa aos
presentes que os Projetos de Lei nºs 1.444 e 1.888/2007, constantes
da pauta, serão apreciados oportunamente, agradece aos convidados
e demais participantes pela presença e pelos importantes subsídios
prestados, agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Inácio Franco - Wander Borges -

Almir Paraca.
ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 12/11/2008
Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada e Gilberto
Abramo, membros da supracitada Comissão. Havendo número
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regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 960 e 1.916/2007,
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, 2.641, 2.646, 2.651 e 2.683/2008
(Deputado Gilberto Abramo); 2.685, 2.687, 2.688, 2.689, 2.695, 2.696,
2.699, 2.702, 2.707, 2.710, 2.711, 2.716, 2.717, 2.718, 2.720, 2.726,
2.728, 2.731, 2.732, 2.753 e 2.765/2008 (Deputada Gláucia Brandão).
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.641/2008 (relator:
Deputado Gilberto Abramo). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 960 e 1.916/2007, 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, 2.646, 2.651, 2.683/2008, (Deputado Gilberto
Abramo); 2.685, 2.687, 2.688, 2.689, 2.695, 2.696, 2.699, 2.702,
2.707, 2.710, 2.711, 2.716, 2.717, 2.718, 2.720, 2.726, 2.728, 2.731,
2.732, 2.753 e 2.765/2008 (Deputada Gláucia Brandão). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão - Getúlio Neiva.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/11/2008
Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Weliton Prado, Ademir Lucas, Padre João e Wander Borges, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Weliton Prado, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ademir Lucas, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente
acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 2.808/2008, no 1º turno, cuja
relatoria avocou a si. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.971 a 2.984,
3.002 e 3.003/2008. 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 Wander Borges em que
solicita seja realizada audiência pública para debater a inclusão, na
fatura de energia elétrica, da cobrança de serviços prestados por
terceiros, conforme previsto na Resolução nº 456, de 2000, da Aneel;
Weliton Prado, Ademir Lucas e Wander Borges em que solicitam seja
realizada visita à Comissão Pró-Emancipação do Distrito de
Justinópolis, no Município de Ribeirão das Neves, com o objetivo de
obter informações sobre a organização popular local. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Wander Borges - Ronaldo Magalhães.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SAÚDE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 13/11/2008
Às 9h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Doutor Rinaldo e Delvito Alves (substituindo este ao
Deputado Ruy Muniz, por indicação da Liderança do DEM ), membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
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Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Doutor Rinaldo , dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
comunica o recebimento de ofício do Sr. Geraldo Magella Almeida
Salvado, Chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério da Saúde,
publicada no “Diário do Legislativo”, em 8/11/2008. O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei nºs 2.353/2008,
em 1º turno (Deputado Ruy Muniz), e 2.840/2008, em turno único
(Deputado Carlos Pimenta). 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 2.650/2008 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); 2.825/2008 (relator:
Deputado Carlos Pimenta). Submetido a discussão e votação, é
aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 960/2007.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado o requerimento do Deputado Doutor Rinaldo em
que solicita seja realizada hoje reunião desta Comissão para discutir a
situação dos profissionais médicos do Hospital João XXIII, com os
sequintes convidados: Srs. Guilherme Durães Rabelo, cirurgião geral
do Hospital João XXIII; Solange de Lourdes Silva Magalhães, Vice-
Diretora da Clínica Médica do Hospital João XXIII; Sérgio Heitor de
Faria, gerente do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais; André
Felipe Zuccolo Barragat de Andrade, médico plantonista do Hospital
João XXIII; João Batista Gomes Soares, Presidente do Conselho
Regional de Medicina; e Camila de Ávila Alves, jornalista do Sinmed-
MG. A Presidência interrompe a 1ª parte da reunião para ouvir os
convidados acima relacionados, os quais são convidados a tomar
assento à mesa. 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 e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
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para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2008.
Carlos Pimenta, Presidente - Doutor Rinaldo - Hely Tarqüínio - Ruy

Muniz - Elmiro Nascimento.
ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/11/2008

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Hely Tarqüínio, Neider Moreira,
Sargento Rodrigues, Sebastião Costa e Gustavo Valadares, membros
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Délio Malheiros, João Leite, Lafayette de Andrada e Ademir Lucas.
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 2.860/2008 (Deputado
Gilberto Abramo), 2.863/2008 (Deputado Sebastião Costa), 2.859 e
2.864/2008 (Deputado Delvito Alves), 2.858 e 2.869/2008 (Deputado
Dalmo Ribeiro Silva), 2.861 e 2.865/2008 (Deputado Hely Tarqüínio),
2.862, 2.866 e 2.868/2008 (Deputado Neider Moreira), 2.680/2008
(relator: Deputado Sargento Rodrigues, em virtude de redistribuição) e
2.701/2008 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de
redistribuição). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs
2.833/2008 com as Emendas nºs 1 a 3; 2.772 e 2.788/2008 na forma
dos Substitutivos nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Fica
prejudicada a proposta de emenda ao Projeto de Lei nº 2.772/2008
apresentada pelo Deputado Domingos Sávio. São aprovados,
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também, os pareceres pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade dos Projetos de Lei nºs 2.827/2008; 2.847 e 2.848/2008
na forma dos Substitutivos nº 1 (relator: Deputado Neider Moreira). Os
pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 1.230/2007 e 2.393/2008
deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prorrogação de
prazo formulada pelos respectivos relatores, Deputados Hely
Tarqüínio e Sargento Rodrigues. O Projeto de Lei nº 2.814/2008 é
retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado
Sargento Rodrigues aprovado pela Comissão. Os pareceres sobre os
Projetos de Lei nºs 2.680 e 2.701/2008 deixam de ser apreciados em
virtude de solicitação de prazo regimental formulada pelos respectivos
relatores, Deputados Sargento Rodrigues e Gilberto Abramo. O
parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.727/2008 deixa de ser apreciado
em virtude de solicitação de prorrogação de prazo formulada pelo
relator, Deputado Hely Tarqüínio. Na fase de discussão do parecer em
que o relator, Deputado Sebastião Costa, conclui pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei nº
2.880/2008 na forma do Substitutivo nº 1, o Presidente defere pedido
de vista do Deputado Gilberto Abramo. Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade
dos Projetos de Lei nºs 2.799/2008 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro
Silva), 2.854/2008 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Sebastião
Costa), 2.855/2008 (relator: Deputado Hely Tarqüínio), 2.856 e
2.862/2008 (relator: Deputado Neider Moreira) e 2.860/2008 (relator:
Deputado Gilberto Abramo). O Projeto de Lei nº 2.864/2008 é retirado
da pauta por não preencher 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 requerimentos solicitando sejam os
Projetos de Lei nºs 2.852, 2.857, 2.859 e 2.861/2008 baixados em
diligência ao autor; e o Projeto de Lei nº 2.869/2008, ao DER-MG.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
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reunião extraordinária, a ser realizada no dia 19/11/2008, às 9h30min,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo - Neider Moreira -

Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Delvito Alves - Gustavo Valadares.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE MEMBRO DO

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EM 19/11/2008
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Lafayette de Andrada, Carlin Moura, Elmiro Nascimento e Fábio
Avelar, 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 Elmiro Nascimento, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a argüir publicamente o membro indicado para compor o Conselho
Estadual de Educação e apreciar a matéria constante na pauta. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Sr. Paulo
José de Araújo, que é convidado a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Sr. Paulo José de Araújo, para sua
explanação. Logo após, passa a palavra ao relator para suas
perguntas. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos
ordinários da reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em turno único, da
Mensagem nº 292/2008 (relator: Deputado Elmiro Nascimento).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
do convidado e dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Carlin Moura - Elmiro

Nascimento - Fábio Avelar.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 798/2008

PROPONENTE: Luciane Sepúlveda Viana
ENTIDADE: Federação Mineira de Xadrez
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 235
AÇÃO: 2010
PROPOSTA:
Manutenção do circuito escolar de xadrez, realizado no ano de 2008,

e implementação do xadrez como atividade complementar nas
escolas de tempo integral, com capacitação de professores e
aquisição de kits de xadrez para as escolas.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 799/2008

PROPONENTE: Marilda de Abreu Araújo
ENTIDADE: Sind-UTE
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 030
AÇÃO:
PROPOSTA:
Alteração de objetivo do programa com o acréscimo da expressão

fundamentado no padrão do custo-aluno qualidade.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 800/2008
PROPONENTE: Marilda de Abreu Araújo
ENTIDADE: Sind-UTE
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 030
AÇÃO:
PROPOSTA:
Fixação de limites para contratação de entidades do terceiro setor

no âmbito do Programa 030 – Novos Padrões de Gestão e
Atendimento da Educação Básica –, evitando-se a excessiva
delegação de responsabilidades que devem ser da Secretaria de
Estado de Educação.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 801/2008
PROPONENTE: Marilda de Abreu Araújo
ENTIDADE: Sind-UTE
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 030
AÇÃO:
PROPOSTA:
Alteração de objetivo do programa, que passa a ser: “Melhorar o

desempenho das escolas por meio da definição e implantação de
padrões básicos relacionados à gestão escolar, à rede física, aos
recursos didático-pedagógicos, ao transporte escolar para todos os
alunos da rede pública estadual e à valorização do trabalho dos
profissionais de educação, orientada para o aprendizado do aluno e a
eficiência operacional”.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 802/2008

PROPONENTE: Marilda de Abreu Araújo
ENTIDADE: Sind-UTE
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 030
AÇÃO:
PROPOSTA:
Aglutinação das Ações 4452 e 4476 – Escolas em rede – Ensino

Fundamental e Escolas em Rede – Ensino Médio, numa mesma ação
destinada aos dois níveis de ensino.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 803/2008

PROPONENTE: Marilda de Abreu Araújo
ENTIDADE: Sind-UTE
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 030
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação da ação nova Formação e Atualização Digital para

Profissionais da Educação, com a seguinte finalidade: Implementar
cursos periódicos de formação digital para os profissionais da
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educação da rede pública estadual.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 804/2008
PROPONENTE: Marilda de Abreu Araújo
ENTIDADE: Sind-UTE
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 030
AÇÃO:
PROPOSTA:
Implementação do Piso Salarial Profissional para todos os

trabalhadores em educação da rede pública estadual.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 805/2008
PROPONENTE: Marilda de Abreu Araújo
ENTIDADE: Sind-UTE
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 014
AÇÃO: 1387 e 1388
PROPOSTA:
Revisão da concepção metodológica de implementação dos Grupos

de Desenvolvimento Profissional – GDPs, com base em discussões
com os profissionais de educação.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 806/208

PROPONENTE: Marilda de Abreu Araújo
ENTIDADE: Sind-UTE
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 014
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação da ação nova Concessão de Bolsas de Estudos aos

Profissionais de Educação, com a seguinte finalidade: Promover a
oferta de bolsas de estudo para os profissionais de educação.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 807/2008

PROPONENTE: Marilda de Abreu Araújo
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ENTIDADE: Sind-UTE
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 014
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação, no Programa 014 – Desempenho e qualificação de

professores, da ação nova Acesso à Formação de Nível Superior, com
a seguinte finalidade: Garantir o acesso à formação superior aos
profissionais de educação básica, em colaboração com as instituições
de ensino superior público estaduais e federais.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 808/2008

PROPONENTE: Marilda de Abreu Araújo
ENTIDADE: Sind-UTE
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 051
AÇÃO:
PROPOSTA:
Alteração do objetivo do Programa 051 – Sistemas de Avaliação da

Qualidade do Ensino e das Escolas, incluindo, ao final, a expressão:
com a participação dos colegiados escolares na definição da
metodologia.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 809/2008

PROPONENTE: Marilda de Abreu Araújo
ENTIDADE: Sind-UTE
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 051
AÇÃO: 4046
PROPOSTA:
Consolidação do sistema de avaliação educacional e institucional,

com revisões periódicas, ampliando a avaliação para todos os
conteúdos do currículo da educação básica.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 810/2008

PROPONENTE: Marilda de Abreu Araújo
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ENTIDADE: Sind-UTE
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 019
AÇÃO: 1225
PROPOSTA:
Ampliação gradual das metas físicas e financeiras do Programa 019

– Escola em Tempo Integral, para alcançar todas as escolas de
educação básica.

- À Comissão de Participação Popular
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 811/2008

PROPONENTE: Marilda de Abreu Araújo
ENTIDADE: Sind-UTE
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 019
AÇÃO:
PROPOSTA:
Alteração do objetivo do Programa 019 – Escola em Tempo Integral,

com vistas a submeter à comunidade escolar, por meio de pesquisa e
diagnóstico participativo, a metodologia do programa.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 812/2008

PROPONENTE: Marilda de Abreu Araújo
ENTIDADE: Sind-UTE
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 019
AÇÃO:
PROPOSTA:
Garantia de ampliação do tempo diário de permanência do aluno na

escola, no Programa 019 – Escola em Tempo Integral, com a oferta
efetiva de alimentação escolar.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 813/2008

PROPONENTE: Dineia Domingues / Maria Alice / Adriano Guerra
ENTIDADE: Fórum Mineiro de Educação Infantil / Frente de Defesa

DCA.MG / Oficina de Imagens
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
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PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Solicitação de que a apresentação dos gerentes executivos dos

projetos estruturadores, nas audiências públicas, sigam o formato do
PPAG, com a exposição das metas físicas e financeiras e da
execução orçamentária dos programas, visando a aprimorar a
participação e o controle social.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 814/2008

PROPONENTE: Analúcia Guimarães Couto
ENTIDADE: ONG Vertente Solidária – Barbacena / MG
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Inclusão, nas contracapas dos cadernos escolares, de mensagens

de educação para o consumo alimentar.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 815/2008
PROPONENTE: Analúcia Guimarães Couto
ENTIDADE: Consea / MG
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 030
AÇÃO: 1024 e 1109
PROPOSTA:
Inclusão, na finalidade das ações 1024 – Melhoria da Infra-Estrutura

Física, Mobiliário e Equipamentos Escolares – Ensino Fundamental e
1109 – Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos
Escolares – Ensino Médio, da seguinte expressão: aquisição de
equipamentos e utensílios para as cozinhas das escolas públicas.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 816/2008

PROPONENTE: Analúcia Guimarães Couto
ENTIDADE: ONG Vertente Solidária – Barbacena / MG
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
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PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Distribuição, para todas as bibliotecas públicas, de apostilas para

concursos públicos municipais de Minas Gerais.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 817/2008
PROPONENTE: Clever Alves Machado
ENTIDADE: Movimento de Luta Pró-Creche MLPC
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Adequação da rede física das escolas para recepcionar os idosos e

os deficientes.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 818/2008
PROPONENTE: Clever Alves Machado
ENTIDADE: Movimento de Luta Pró-Creche MLPC
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Qualificação de professores para o ensino da história da África e

cultura afro-brasileira e criação do Fórum da Diversidade Étnico-
Racial, conforme recomendação do MEC.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 819/2008

PROPONENTE: Antônio Cordeiro de Oliveira
ENTIDADE: Associação de Moradia do Bairro Santa Helena
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 240
AÇÃO: 4190
PROPOSTA:
Alteração da regionalização da Ação 4190 – Desenvolvimento do

Ensino Profissional, Programa 240 – Atendimento ao Ensino
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Profissional, para incluir a Região Rio Doce, e das metas física e
financeira da ação.

* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-
2011 (Rio Doce, Central, Mata, Sul de Minas, Triângulo, Alto
Paranaíba, Centro, Noroeste de Minas, Norte de Minas e
Jequitinhonha/Mucuri) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
21.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 820/2008
PROPONENTE: Guilherme Silva Pinto
ENTIDADE: Associação Metropolitana dos Estudantes

Secundaristas da Grande BH (Ames-BH)
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Realização de encontro estadual de estudantes de escolas técnicas,

para debater a situação estrutural das escolas, a qualidade do ensino
e as condições de expansão e ingresso nas escolas técnicas.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 821/2008

PROPONENTE: Paulo Sérgio de Oliveira
ENTIDADE: Associação Mineira das Federações Esportivas
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 019
AÇÃO: 1225
PROPOSTA:
Alteração da finalidade da Ação 1225 – Ampliação das Escolas de

Tempo Integral, incluindo as diversas modalidades esportivas como
atividades complementares no contraturno.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 822/2008

PROPONENTE: Dineia Dom Novaes
ENTIDADE: Fórum Mineiro de Educação Infantil
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 233
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AÇÃO:
PROPOSTA:
Reinclusão da Ação 2020 – Formação e Capacitação de

Professores da Educação Infantil, Programa 233 – Cooperação
Estado Município, que foi excluída no projeto de revisão do PPAG,
com as seguintes metas física e financeira.

Produto: professor qualificado Unidade de medida: professor
* - A tabela contendo as metas física e financeira do período 2009-

2010 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 823/2008
PROPONENTE: Aparecida Anjo Delavy
ENTIDADE: Câmara Vereadores – Gabinete Vereador Arnaldo

Godoy
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Reforma da Escola Estadual Governador Milton Campos, em Belo

Horizonte.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 824/2008
PROPONENTE: Marilu Ribeiro Pimenta
ENTIDADE: Câmara Municipal de Ribeirão das Neves
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 030
AÇÃO: 4452 e 4476
PROPOSTA:
Alteração da finalidade das ações 4452 – Escola em Rede – Ensino

Fundamental e 4476 – Escola em Rede – Ensino Médio, com vistas a
qualificar os professores do ensino médio para utilização das
tecnologias de informação e comunicação – Tics.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 825/2008

PROPONENTE: Marla Maria Ângelo Louredo Paiva
ENTIDADE: Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça



884

– Cadij/MG
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Implementação do Programa de Educação Afetivo-Sexual nas

escolas da rede estadual, assegurando a sua expansão regionalizada,
com ênfase nas regiões de maior vulnerabilidade social.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 826/2008

PROPONENTE: Beatriz Leandro de Carvalho
ENTIDADE: Coordenadoria Geral da Política Estadual de Sans (e

Conselho Regional de Nutricionistas - CRN9)
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 234
AÇÃO: 2201
PROPOSTA:
Ampliação das metas financeiras da ação, no valor de R$0,07 (sete

centavos) per capita, nos 200 dias letivos a partir de 2009, mantendo-
se a regionalização e as metas físicas.

* - A tabela contendo as metas financeiras do período 2009-2011 foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 827/2008

PROPONENTE: José Francisco Garcia
ENTIDADE: Consea – MG
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 234
AÇÃO:
PROPOSTA:
Inclusão, no programa, da ação nova Hortas Escolares, com a

seguinte finalidade: Criar e manter hortas nas escolas estaduais,
contribuindo para o desenvolvimento das práticas pedagógicas e para
o abastecimento da alimentação escolar com produtos saudáveis e
adequados.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 828/2008
PROPONENTE: Analúcia Couto
ENTIDADE: Consea - MG
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 234
AÇÃO:
PROPOSTA:
Inclusão, no programa, da ação nova Melhoria da Infra-Estrutura das

Cozinhas, Áreas de Armazenagem, Produção e Distribuição de
Refeições, mantendo-se a mesma finalidade e metas física e
financeira da ação original 2022, Programa 234, excluída no projeto
de revisão do PPAG.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 829/2008

PROPONENTE: Beatriz Leandro de Carvalho
ENTIDADE: Coordenadoria Geral da Política Estadual de Sans (e

Conselho Regional de Nutricionistas - CRN9)
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 234
AÇÃO:
PROPOSTA:
Inclusão da ação nova Capacitação Continuada de Recursos

Humanos Envolvidos na Execução do Programa de Alimentação
Escolar, com a seguinte finalidade: Capacitar os profissionais
envolvidos na alimentação escolar com o objetivo de garantir a
segurança alimentar e nutricional dos escolares.

Regionalização: Estadual.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 830/2008
PROPONENTE: Gean Thairony Ferreira Souza / Elói Lucas Silva

Mota
ENTIDADE: Grêmio Estudantil / Escola Estadual de Mata Verde
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 019
AÇÃO:
PROPOSTA:



886

Criação de alternativas de atividades complementares para os
alunos que trabalham no horário do contraturno escolar, matriculados
nas escolas participantes do programa Escola em Tempo Integral.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 831/2008

PROPONENTE: Santuza Abras
ENTIDADE: Universidade do Estado de Minas Gerais
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 140
AÇÃO: 1328
PROPOSTA:
Transferência do Programa 140 – Desenvolvimento do Ensino

Superior na Uemg, integrante da Área de Resultado “Inovação,
Tecnologia e Qualidade”, com todas as suas ações, para a Área de
Resultado “Educação de Qualidade”, e inclusão da Ação 1328 -
Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da
Uemg, que integra o Programa 727 – Edificações Públicas
(Programas Especiais), no Programa 140.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO DE LEGISLATIVA Nº 832/2008

PROPONENTE: Marcília Teixeira Saraiva
ENTIDADE: Sind-UTE
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 030
AÇÃO:
PROPOSTA:
Inclusão, no objetivo do Programa 030 – Novos Padrões de Gestão

e Atendimento da Educação Básica, da melhoria das condições de
trabalho dos profissionais de educação com relação ao transporte,
remuneração, manutenção de creches e formação continuada.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 833/2008

PROPONENTE: Marcília Teixeira Saraiva
ENTIDADE: Sind-UTE
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 030
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AÇÃO:
PROPOSTA:
Inclusão, no objetivo do Programa 030 – Novos Padrões de Gestão

e Atendimento da Educação Básica, de previsão de consulta aos
colegiados escolares sobre demandas por obras e equipamentos.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 834/2008

PROPONENTE: Vanessa Barçante Jota
ENTIDADE: Associação Mineira da Escola Família Agrícola – Amefa
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 232
AÇÃO: 4587
PROPOSTA:
Alteração da finalidade, da regionalização, das metas físicas e

financeiras da ação.
Finalidade: Repassar recursos financeiros às escolas família

agrícola para subsidiar a aquisição de materiais e equipamentos para
execução de obras de reformas e ampliação.

Produto: Escola atendida Unidade de Medida: Escola
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Mata, Sul de Minas, Norte de Minas, Jequitinhonha/Mucuri e
Noroeste) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 835/2008

PROPONENTE: Vanessa Barçante Jota
ENTIDADE: Associação Mineira da Escola Família Agrícola – Amefa
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 232
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova no Programa 232 – Escola Família Agrícola.
Finalidade: Repassar recursos financeiros para apoio às escolas

família agrícola conforme a modalidade ensino médio
profissionalizante do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –
Fundeb.
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Produto: Aluno do ensino médio profissionalizante matriculado
Unidade de Medida: Aluno
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Mata, Sul de Minas, Norte de Minas, Jequitinhonha/Mucuri e
Noroeste) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 836/2008

PROPONENTE: Vanessa Barçante Jota
ENTIDADE: Associação Mineira da Escola Família Agrícola

(AMEFA)
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 232
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova no Programa 232 – Escola Família Agrícola.
Finalidade: Repassar recursos financeiros para apoio às escolas

família agrícola conforme a modalidade ensino fundamental séries
finais rural do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb.

Produto: Aluno do ensino fundamental rural matriculado
Unidade de Medida: Aluno
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Mata e Jequitinhonha/Mucuri) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 837/2008

PROPONENTE: Denise Aparecida Teixeira Ramos
ENTIDADE: Conselho Regional de Biblioteconomia – 6ª Região
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 030
AÇÃO: 1024 e 1109
PROPOSTA:
Alteração das finalidades das ações 1024 – Melhoria da Infra-

Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos Escolares – Ensino
Fundamental e 1109 – Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares – Ensino Médio, para garantir a implantação
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de bibliotecas com acervo adequado e atualizado em todas as
escolas.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATICA Nº 838/2008

PROPONENTE: Marcília Teixeira Saraiva
ENTIDADE: Sind-UTE
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 030
AÇÃO: 4479 e 4487
PROPOSTA:
Alteração das finalidades das Ações 4479 – Sistema de Certificação

Ocupacional – Ensino Fundamental e 4487 – Sistema de Certificação
Ocupacional – Ensino Médio, para garantir que o colegiado escolar
avalie previamente a metodologia a ser adotada na execução dessas
ações.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 839/2008

PROPONENTE: Fátima Ap. Sousa Alexandre Mipian e Adriano
Guerra

ENTIDADE: Câmara Municipal de Conceição dos Alagoas
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 235
AÇÃO: 2096
PROPOSTA:
Alteração da regionalização da ação 2096 – Construção, Ampliação

e Reforma de Prédios Escolares – Ensino Fundamental, incluindo a
região do Triângulo, com a meta física de 01 prédio beneficiado, no
valor de 2.100.000, em 2009.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 840/2008

PROPONENTE: João Pezário dos Santos Neto
ENTIDADE: Grupo Popular de Defesa do Ambiente e Conselho

Municipal de Saúde de Ibirité
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 019
AÇÃO:
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PROPOSTA:
Construção de um centro cultural no prédio da Escola Estadual João

Ferreira de Freitas, em Ibirité, com o objetivo de estabelecer a
interação da escola com a comunidade e oferecer atividades culturais
à juventude.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 841/2008

PROPONENTE: Luzia Ferreira Campos
ENTIDADE: Audiência Pública de Belo Horizonte
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Promoção de interação da escola com a comunidade.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 842/2008
PROPONENTE: Flávio Nascimento / Péricles Francisco
ENTIDADE: UCMG
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 030
AÇÃO: 1024 e 1109
PROPOSTA:
Democratização do Conselho Estadual de Educação, incluindo-se

em sua composição entidades representativas de estudantes e
professores.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 843/2008

PROPONENTE: Míriam B. Hoffman
ENTIDADE: CMDCA
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 030
AÇÃO: 1024 e 1109
PROPOSTA:
Inclusão, na finalidade das Ações 1024 – Melhoria da Infra-Estrutura

Física, Mobiliário e Equipamentos Escolares – Ensino Fundamental e
1109 – Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos
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Escolares – Ensino Médio, das adaptações físicas e da aquisição de
equipamentos necessários para promover a acessibilidade dos alunos
com deficiência.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 844/2008

PROPONENTE: Monielly de Carvalho Mayrink Perez
ENTIDADE: Sind-UTE
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Revisão da remuneração dos professores da rede pública estadual.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 845/2008
PROPONENTE: Maria Isabel Vieira e outros
ENTIDADE: Frente Estadual de Direitos da Criança e Adolescente /

Fórum Mineiro de Educação Infantil / Oficina de Imagens
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Monitoramento público quadrimestral da execução orçamentária dos

programas do PPAG, com acompanhamento de uma comissão
permanente e paritária composta de representantes dos Poderes
Executivo, Legislativo e da sociedade civil e verificação in loco da
implementação das ações de governo.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 846/2008

PROPONENTE: Clarise Fernandes da Silva
ENTIDADE: Clorosofia Núcleo Mundial - CNM
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Oferta de atendimento psicológico aos alunos, docentes e pais nas

escolas de educação básica do Estado.
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- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 847/2008

PROPONENTE: Marizete Amaral Leão
ENTIDADE: Associação Comunitária e Habitacional 5 de Janeiro
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 014
AÇÃO: 1387 e 1388
PROPOSTA:
Inclusão, nos currículos de ensino fundamental e médio, de

conteúdos sobre a prevenção contra o uso de drogas.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 848/2008
PROPONENTE: Dalva Ferreira Batista Lima
ENTIDADE: Departamento Municipal de Educação
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Inclusão, nos currículos do ensino médio, de programas e projetos

relativos à educação ambiental.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 849/2008
PROPONENTE: Luciene Ferreira Rezende Flauzino
ENTIDADE: Associação Circo Criação de Criança
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 146
AÇÃO: 4194
PROPOSTA:
Alteração da finalidade da Ação 4194 – Desenvolvimento da

Educação Especial, com vistas a incluir o atendimento às crianças
superdotadas nas escolas que oferecem educação especial.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 850/2008

PROPONENTE: Nivaldo Paulino Teodoro
ENTIDADE: Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial -

CMPIR
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ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Implantação efetiva do estudo da temática História e Cultura Afro-

Brasileira, conforme determina a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDB – e a Lei Federal nº 10.639, de 9/1/2003.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 851/2008

PROPONENTES: Analúcia G. Couto / Tânia Carmen C. Da Costa /
Mariza Ferreira Mendes

ENTIDADES: Consea-MG / Economia Popular Solidária /
Coordenação Executiva da Economia Popular Solidária

ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação do cargo de Técnico em Nutrição e Dietética, com a

finalidade de acompanhar a aquisição, o transporte, a distribuição, a
armazenagem e o preparo da alimentação, bem como supervisionar a
higienização das instalações e dos equipamentos utilizados e
colaborar no treinamento de pessoal.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 852/2008

PROPONENTE: Analúcia G. Couto
ENTIDADE: Consea-MG
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Garantia de uma alimentação escolar de qualidade, mediante a

aquisição de equipamentos e vestuário, preferencialmente, de
empresas que pratiquem o conceito de economia solidária.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 853/2008

PROPONENTE: Analúcia G. Couto
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ENTIDADE: Consea-MG
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 234
AÇÃO: 2101
PROPOSTA:
Inclusão, no texto da finalidade da Ação 2101, após a expressão

“fornecer alimentação...”, da seguinte expressão: com, no mínimo, 30
% dos produtos adquiridos junto aos produtores da agricultura familiar
....

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 854/2008

PROPONENTES: Regina Maria da Silva Moreira / Clera / Herminda
A.F. Ribeiro / Leci Conceição do Nascimento

ENTIDADES: Prefeitura Municipal de Guarará / Prefeitura Municipal
de Capela Nova / Sec. Municipal de Educação de Antônio Carlos /
Secretaria Municipal de Educação - Carandaí

ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 030
AÇÃO:
PROPOSTA:
Ampliação, para a rede municipal de educação, das ações

relacionadas no Programa Novos Padrões de Gestão e Atendimento
da Educação Básica.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 855/2008

PROPONENTE: Sandro Morete da Costa
ENTIDADE: SRE / Barbacena
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 030
AÇÃO: 4479
PROPOSTA:
Inclusão, no texto da finalidade da Ação 4479, após a expressão

“profissionais da educação no ensino fundamental...”, da seguinte
expressão: inclusive os auxiliares, analistas e técnicos das escolas,
das superintendências e da Secretaria de Estado da Educação.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 856/2008
PROPONENTE: Marta Maria das Dores Silva
ENTIDADE: Secretaria de Educação de Barbacena – Escola

Municipal “J. R. S.”
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 030
AÇÃO: 1372
PROPOSTA:
Ampliação das metas financeiras da Ação 1372, do Programa 030 –

Novos Padrões de Gestão e Atendimento da Educação Básica.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 857/2008
PROPONENTE: Maria Iolanda Cantarino
ENTIDADE: Mantiqueira do Palmital
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 236
AÇÃO: 4029
PROPOSTA:
Implantação, em parceria com a Prefeitura Municipal de Barbacena,

da Escola de Jovens e Adultos – EJA – na comunidade de Palmital da
Mantiqueira.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 858/2008

PROPONENTE: Vera Lúcia Maria Rosa Matos
ENTIDADE: Associação Comunitária de Desenvolvimento do Bairro

Santo Antônio, de Barbacena
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Solicitação à Secretaria de Estado da Educação de verificação de

escolas que, alheias aos problemas socioeconômicos dos alunos,
impedem a entrada na escola daqueles que não se encontram
devidamente uniformizados.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 859/2008
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PROPONENTE: Márcio José da Silva
ENTIDADE: Sindicato dos Trabalhadores e Empregados Rurais de

Barbacena
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Inclusão do conteúdo Segurança no Trabalho nos currículos das

educação básica.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 860/2008
PROPONENTE: Márcio José da Silva
ENTIDADE: Sindicato dos Trabalhadores e Empregados Rurais de

Barbacena
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 180 e 235
AÇÃO:
PROPOSTA:
Alteração dos objetivos dos Programas Melhoria do Ensino Médio e

Melhoria do Ensino Fundamental, adequando a metodologia do ensino
das escolas da zona rural à realidade vivenciada por elas.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 861/2008

PROPONENTE: Darling G. Dos Santos
ENTIDADE: Depto. Municipal de Educação
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 019
AÇÃO: 1225
PROPOSTA:
Ampliação das metas físicas e financeiras da Ação 1225 –

Ampliação das Escolas em Tempo Integral, em razão do alto índice de
alunos em área de vulnerabilidade social.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 862/2008

PROPONENTE: Marilda de Abreu Araújo
ENTIDADE: Sind-UTE
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ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 018
AÇÃO: 4306
PROPOSTA:
Elevação progressiva das metas físicas e financeiras da ação 4306

– Atendimento ao Ensino Médio Profissionalizante – até atingir 100%
do alunado em 2012.

- À Comissão da Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 863/2008

PROPONENTE: Marilda de Abreu Araújo
ENTIDADE: Sind-UTE
ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 037
AÇÃO: 4052
PROPOSTA:
Alteração da finalidade da Ação 4052 – Merenda no Ensino Médio

Noturno – para incluir os alunos do ensino médio diurno como
beneficiários.

- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 864/2008

PROPONENTE: Marilda de Abreu Araújo
ENTIDADE: Sind-UTE
ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 037
AÇÃO: 4303
PROPOSTA:
Alteração da finalidade da Ação 4303 – Melhoria da Qualidade e

Eficiência do Ensino Médio –, que passa a ser a seguinte: “Melhorar a
eficiência do Ensino Médio, ampliando o atendimento dos alunos em
idade própria e as aumentando as taxas de conclusão”. Elevar as
metas físicas e financeiras da ação até o atendimento de 100% da
demanda.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 865/2008

PROPONENTE: Marilda de Abreu Araújo
ENTIDADE: Sind-UTE
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ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 018
AÇÃO: 4306
PROPOSTA:
Alteração da finalidade da Ação 4306 – Atendimento ao Ensino

Médio Profissionalizante, Programa 018 – Ensino Médio
Profissionalizante, incluindo, após a expressão “nível técnico”, a
expressão “baseado em diagnóstico sobre o perfil e as demandas de
qualificação dos alunos e do mercado”.

- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 866/2008

PROPONENTE: Marilda de Abreu Araújo
ENTIDADE: Sind-UTE
ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 033
AÇÃO: 1051
PROPOSTA:
Alteração da finalidade da Ação 1051 – Realização de Atividades

Complementares, Programa 033 – Poupança Jovem, visando adequar
as atividades às especificidades regionais e locais das escolas
atendidas.

- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 867/2008

PROPONENTE: Marilda de Abreu Araújo
ENTIDADE: Sind-UTE
ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 033
AÇÃO: 1050
PROPOSTA:
Ampliação da abrangência do Programa 033 – Poupança Jovem,

com inclusão das demais regiões de planejamento, nas localidades de
maior vulnerabilidade social, e incremento de metas físicas e
financeiras na Ação 1050 – Implantação da Poupança Jovem.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 868/2008

PROPONENTE: Marilda de Abreu Araújo
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ENTIDADE: Sind-UTE
ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 018
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação voltada ao monitoramento e avaliação periódica do

Programa 018 – Ensino Médio Profissionalizante, com vistas a
aprimorar a inserção produtiva dos concluintes dos cursos.

- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 869/2008

PROPONENTE: Marilda de Abreu Araújo
ENTIDADE: Sind-UTE
ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 037
AÇÃO:
PROPOSTA:
Alteração do objetivo do Programa 037 – Promédio – Melhoria da

Qualidade e Eficiência do Ensino Médio, com vistas a promover
parcerias com programas correlatos dos governos federal e
municipais, dando sustentabilidade logística e financeira aos
programas de alimentação escolar e de livros didáticos do ensino
médio.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 870/2008

PROPONENTE: Ana Lúcia Couto
ENTIDADE: Conica-MG
ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Distribuição dos livros didáticos do ensino médio para todas as

bibliotecas públicas municipais de Minas Gerais.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 871/2008
PROPONENTE: Adriana Guerra
ENTIDADE: Oficina de Imagens
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ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA: Realização de seminários nas cidades-pólo de todas

as regiões do Estado para debater estratégias para a melhoria da
qualidade do Ensino Médio em Minas Gerais.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEIGISLATIVA Nº 872/2008

PROPONENTE: Adriano Guerra/ Maria Alice
ENTIDADE: Oficina de Imagens/ Frente de Defesa DCA MG
ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Inclusão da Ação 4069 – Acompanhamento Social nas Escolas

Públicas, excluída no projeto de Revisão do PPAG, no Programa 033
– Poupança Jovem, com as seguintes especificações:

* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Estadual)
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.

- À Comisão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 873/2008

PROPONENTE: Paulo Sérgio de Oliveira
ENTIDADE: Associação Mineira das Federações Esportivas / CRE-

6-MG
ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 027
AÇÃO:
PROPOSTA:
Alteração do nome da ação 1040 – Centro de Treinamento Olímpico,

no Programa 027 – Minas Olímpica, para “Centro de Treinamento
Olímpico e Para-olímpico”, acrescendo ao final da finalidade a
expressão “inclusive de pessoas com deficiência”, mantendo-se as
metas físicas e financeiras da ação.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 874/2008

PROPONENTE: Caravana de Cultura nas Escolas da RM-BH
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ENTIDADE: Associação Metropolitana dos Estudantes
Secundaristas da Grande BH

ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de programa na Área de resultado Protagonismo Juvenil,

com o objetivo de promover o desenvolvimento cultural na juventude
estudantil, incentivando as atividades culturais nas escolas e elevando
o nível da consciência artística dos estudantes.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 875/2008

PROPONENTE: Marcelo Emediato Alves
ENTIDADE: Conselho Particular Nossa Senhora da Assunção –

Sociedade de São Vicente de Paulo
ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 058
AÇÃO: 1216
PROPOSTA:
Ampliação da finalidade da Ação 1216 – Realização de Atividades

Culturais e Informativas, incluindo os alunos da rede municipal e
moradores das áreas de risco, em especial da Região Leste de Belo
Horizonte, no público atendido pelo Centro.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 876/2008

PROPONENTE: Florismundo Mello
ENTIDADE: Sind-UTE MG
ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 058
AÇÃO:
PROPOSTA:
Alteração do objetivo do Programa 058 – Centro da Juventude de

Minas Gerais para: “Criar espaço interinstitucional de caráter público
de referência para os jovens que seja capaz de estimular a postura de
auto-superação”.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 877/2008
PROPONENTE: Florismundo Mello
ENTIDADE: Sind-UTE MG
ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 058
AÇÃO: 1213
PROPOSTA:
Alteração da finalidade da Ação 1213 – Formação de jovens nas

áreas de artes, esportes e cultura digital, para agregar temas nas
áreas de ética, filosofia e educação ambiental na formação dos
jovens.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 878/2008

PROPONENTES: Daniel Perini Santos e Patrícia Ribeiro e outros
ENTIDADES: Contato - Centro de Referência da Juventude e outras

20 entidades
ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 154
AÇÃO: 4100
PROPOSTA:
Aumento das metas financeiras da Ação 4100 – Minas pela

Juventude – Municipalização das ações das políticas de juventude,
Programa 154 – Minas Jovem Protagonista, para R$500.000,00 em
2009.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 879/2008

PROPONENTES: Jean Carlos Rocha Fernandes de Brito
ENTIDADE: Editora O Lutador
ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 037
AÇÃO:
PROPOSTA:
Inclusão da Ação 4069 – Acompanhamento Social nas Escolas

Públicas –, que está sendo excluída no projeto de revisão do PPAG,
alterando-se o programa ao qual está vinculada para o Programa 037
– Promédio – Melhoria da Qualidade e Eficiência no Ensino Médio.
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- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 880/2008

PROPONENTE: Jean Carlos Rocha Fernandes de Brito
ENTIDADE: Editora O Lutador
ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 033
AÇÃO: 1049
PROPOSTA:
Alteração da finalidade da Ação 1049 – Monitoramento e Avaliação

do Programa por Entidade Externa, Programa 033 – Poupança
Jovem, para: “Obter uma avaliação isenta e tecnicamente qualificada
da efetividade do Poupança Jovem no cumprimento de suas metas,
com a participação dos conselhos estaduais afetos à ação.”

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 881/2008

PROPONENTE: Flávio Dias de Souza
ENTIDADE: Clã Delfos
ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 027
AÇÃO:
PROPOSTA:
Inclusão da Ação “Atletismo para todos” no Programa 027 – Minas

Olímpica, com a seguinte finalidade: “Proporcionar treinamento para
técnicos e atletas na modalidade esportiva do atletismo”.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 882/2008

PROPONENTE: Flávio Dias de Souza
ENTIDADE: Clã Delfos
ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 027
AÇÃO:
PROPOSTA:
Inclusão da Ação “Construção de Centros de Atletismo”, no

Programa 027 – Minas Olímpica, nas cidades pólo das 10 regiões do
Estado, com as seguintes especificações:

Produto: centro construído



904

Unidade de medida: centro
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.
- À Comisão de Participação Popular.

 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 883/2008
PROPONENTE: Flávio Dias de Souza
ENTIDADE: Clã Delfos
ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 027
AÇÃO:
PROPOSTA:
Inclusão de nova ação no Programa 027 – Minas Olímpica, com a

finalidade de apoiar a preparação de atletas de alto nível para os
campeonatos internacionais, com as seguintes especificações:

Produto: atleta treinado
Unidade de medida: atleta
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 884/2008
PROPONENTE: Flávio Dias de Souza
ENTIDADE: Clã Delfos
ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 027
AÇÃO:
PROPOSTA:
Inclusão de ação nova no Programa 027 - Minas Olímpica, com os

seguintes atributos: Nome: “Construção de pista indoor”
Finalidade: Construir pista de 200m indoor para a realização de

competições nacionais e internacionais de atletismo.
* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Central)

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 885/2008
PROPONENTE: Flávio Dias de Souza
ENTIDADE: Clã Delfos
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ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 027
AÇÃO:
PROPOSTA:
Inclusão de ação nova no Programa 027 - Minas Olímpica, com os

seguintes atributos:
Nome: “Realização de jogos escolares da Região Metropolitana de

Belo Horizonte”
Finalidade: Estimular a prática do desporto educacional através da

realização de competições esportivas na Região Metropolitana de
Belo Horizonte.

* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-
2011 (Central) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 886/2008

PROPONENTE: Welington de Souza
ENTIDADE: Federação Mineira de Ciclismo
ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 027
AÇÃO:
PROPOSTA:
Inclusão, no Programa 027, de ação nova com os seguintes

atributos:
Nome: “Apoio técnico e financeiro aos atletas paraolímpicos de

ciclismo”
Finalidade: Oferecer apoio técnico e financeiro para a manutenção

das equipes de paradesportistas de ciclismo, com vistas à sua
participação nos campeonatos mineiro e brasileiro.

Produto: atleta apoiado
Unidade de medida: atleta
* - A tabela contendo as metas física e financeira do período 2009-

2010 (Central) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 887/2008
PROPONENTE: Welington de Souza
ENTIDADE: Federação Mineira de Ciclismo
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ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 027
AÇÃO:
PROPOSTA:
Realização de eventos ciclísticos na Estrada Real, de Diamantina

até Ouro Preto, com o objetivo de ampliar o acesso ao esporte e
divulgar o turismo na Estrada Real.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 888/2008

PROPONENTE: Welington de Souza
ENTIDADE: Bicho do Mato MTB Clube
ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 027
AÇÃO:
PROPOSTA:
Inclusão, no Programa 027 - Minas Olímpica, de ação nova com os

seguintes atributos:
Nome: “Clínica de pista”
Finalidade: Aplicar a técnica básica de todas as modalidades do

ciclismo às pessoas carentes e com deficiência, notadamente das
regiões de risco social.

* - A tabela contendo as metas física e financeira do período 2009-
2010 (Central) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 889/2008

PROPONENTE: Welington de Souza
ENTIDADE: Federação Mineira de Ciclismo
ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 027
AÇÃO:
PROPOSTA:
Inclusão, no Programa 027 - Minas Olímpica, de ação nova com os

seguintes atributos:
Nome: Construção de Pistas de Bicicross
Finalidade: Viabilizar espaços para que as crianças da rede

municipal possam praticar o bicicross.
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Especificações:
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 890/2008
PROPONENTE: Welington de Souza
ENTIDADE: Federação Mineira de Ciclismo
ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 027
AÇÃO:
PROPOSTA:
Inclusão, no Programa 027 - Minas Olímpica, de ação nova com os

seguintes atributos:
Nome: “Ciclista urbano”
Finalidade: Incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte.
Especificações:
* - A tabela contendo as metas física e financeira do período 2009-

2010 (Central) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 891/2008
PROPONENTE: Welington de Souza
ENTIDADE: Federação Mineira de Ciclismo
ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 027
AÇÃO:
PROPOSTA:
Alteração da regionalização e das metas físicas e financeiras da

Ação 1214 – Ampliação e reestruturação de espaços esportivos e de
atividades físicas, Programa 027 - Minas Olímpica, com o objetivo de
ampliar e reformar o Parque Fernão Dias, especialmente o velódromo
Minas Gerais.

* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-
2011 (Central e Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 892/2008
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PROPONENTE: Aziz Moisés Filho / Paulo Sérgio de Oliveira
ENTIDADE: Projeto Pró-Esporte Nacional / Associação Mineira das

Federações Esportivas
ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 027
AÇÃO:
PROPOSTA:
Inclusão, no Programa 027 - Minas Olímpica, da ação nova

“Embaixadores de rua”, com a seguinte finalidade: “desenvolver
atividades de esporte e lazer, de natureza participativa, em ruas e
praças”.

Especificações:
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Norte de Minas, Jequitinhonha/Mucuri e Centro-Oeste) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 893/2008

PROPONENTE: Ivany de Moura Bonfim
ENTIDADE: Federação Mineira de Ginástica
ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 027
AÇÃO: 1174
PROPOSTA:
Alteração da finalidade da Ação 1174 – Aprimoramento do esporte

escolar, com vistas a estimular as capacidades físicas individuais do
jovem em idade escolar, por meio da ginástica, contribuindo para sua
formação integral.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 894/2008

PROPONENTE: Silmara Mamede S. Ferreira
ENTIDADE: Ministério Público – Promotoria da Infância e Juventude
ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 058
AÇÃO: 1213
PROPOSTA:
Alteração da finalidade da Ação 1213 – Formação de jovens nas
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áreas de artes, esportes e cultura digital, Programa 058 - Centro da
Juventude de Minas Gerais, para “Criar oportunidades de
desenvolvimento integral do jovem mineiro, em uma perspectiva de
promoção social inclusiva, articulando essa ação com as ações dos
Programas “Atendimento às Medidas Socioeducativas”, “Fica Vivo” e
“Egressos de Medidas Socioeducativas”, propiciando a inserção
econômica e cultural desses jovens, por meio da oferta de uma
formação ampla, com resultados na educação, no trabalho e na
participação social”, mantendo-se as metas físicas e financeiras da
ação.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 895/2008

PROPONENTE: Ana Lúcia Couto
ENTIDADE: Cemea-MG
ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 037
AÇÃO: 4052
PROPOSTA:
Ampliação das metas físicas e financeiras da Ação 4052 – “Merenda

no Ensino Médio Noturno”, de forma a atender a toda a rede estadual
noturna e não apenas às escolas localizadas em regiões de baixo
IDH.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 896/2008

PROPONENTES: César Murilo Melo/ Márcio José da Silva/ Tânia
Carmen C. da Costa/ Mariza Ferreira Mendes

ENTIDADE: Pastoral da Criança de Barroso – MG/ Sindicato dos
Trabalhadores e Empregados Rurais de Barbacena/ Economia
Popular Solidária/ Coordenação Executiva de Economia Popular
Solidária

ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 037
AÇÃO: 4052
PROPOSTA:
Alteração do nome da Ação 4052 – “Merenda no Ensino Médio

Noturno” para “Merenda no Ensino Médio”, ampliando suas metas
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físicas e financeiras, de forma a atender a toda a rede estadual.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 897/2008
PROPONENTE: Dorgival Gouveia Oliveira
ENTIDADE: Grupo Ebenézer Beneficente
ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 037
AÇÃO: 4052
PROPOSTA:
Acréscimo, ao término do texto da finalidade da Ação 4052 –

“Merenda no Ensino Médio Noturno”, da expressão: “, inclusive dos
alunos da modalidade EJA”; acréscimo, na regionalização, da Região
do Rio Doce e, por via de conseqüência, alteração da regionalização e
das metas físicas e financeiras para 2009.

* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Estadual
e Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 898/2008

PROPONENTE: Lucas Junqueira Meirelles Vitelli
ENTIDADE: PUC Minas – Parlamento Jovem
ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 037
AÇÃO: 4303
PROPOSTA:
Inclusão, ao término do texto da finalidade da Ação 4303 – “Melhoria

da Qualidade e Eficiência do Ensino Médio”, da expressão: “e
preparando para a inserção no mercado de trabalho”.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 899/2008

PROPONENTE: Lucas Junqueira Meirelles Vitelli
ENTIDADE: PUC Minas – Parlamento Jovem
ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 037
AÇÃO: 4303
PROPOSTA:
Criação da ação nova “Intermediação para o Mercado de Trabalho”,
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com a finalidade de “Implantar agência de estágio e de emprego para
jovens, com encaminhamento ao mercado de trabalho”, com a
seguinte regionalização e metas físicas e financeiras:

* - A tabela contendo as metas física e financeira do período 2009-
2011 (Central) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 900/2008

PROPONENTE: Paulo Sérgio de Oliveira
ENTIDADE: Associação Mineira das Federações
ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 027
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação da ação nova “Minas Olímpica e Paraolímpica/Brasil”, com a

seguinte finalidade: Viabilizar a preparação e a participação, com
melhoria de resultados, das seleções de base do Estado (atletas de
12 a 18 anos) nos campeonatos oficiais, promovidos pelas
confederações.

Produto: Atletas
Unidade de Medida: Atletas
* - A tabela contendo as metas física e financeira do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 901/2008
PROPONENTE: Nivaldo Paulino Teodoro
ENTIDADE: CMPIR – Conselho Municipal de Promoção da

Igualdade Racial
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 162
AÇÃO: 4124
PROPOSTA:
Implantar casa-abrigo para mulheres vítimas de violência em

Barbacena.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 902/2008
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PROPONENTE: Jean Carlos Rocha Fernandes de Brito
ENTIDADE: Conselho Estadual de Assistência Social (Ceas MG)
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 023
AÇÃO:
PROPOSTA:
Alteração do objetivo do programa para: “Garantir mecanismos para

que o Estado e os Municípios promovam o acesso da população em
situação de risco e vulnerabilidade ao sistema de proteção social.”

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 903/2008

PROPONENTE: Jean Carlos Rocha Fernandes de Brito
ENTIDADE: Conselho Estadual de Assistência Social (Ceas MG)
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 023
AÇÃO: 1156
PROPOSTA:
Ampliação da meta financeira, com o acréscimo de R$400.000,00 no

ano de 2009, para garantir qualificação de técnicos, gestores,
conselheiros e trabalhadores em 70% dos Municípios mineiros, além
de assegurar recursos para a realização das conferências regionais e
estadual de Assistência Social em 2009, mantendo-se o previsto para
os demais anos conforme o proposto pelo projeto de revisão do
PPAG.

* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Estadual)
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 904/2008

PROPONENTE: Ana Clara Soares Vitorino
ENTIDADE: Lar para Idosas Irmã Tereza
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 023
AÇÃO: 1156
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PROPOSTA:
Alteração da finalidade da ação para: “Promover a qualificação dos

gestores, técnicos, trabalhadores de entidades conveniadas e
conselheiros da área da assistência social na implantação do Suas,
produzindo e difundindo conhecimentos para garantia de oferta de
qualidade nos serviços, programas, projetos e benefícios destinados à
população vulnerabilizada.”

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 905/2008

PROPONENTE: Danielle Anatólio
ENTIDADE: Educafro Minas
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 023
AÇÃO: 1156
PROPOSTA:
Alteração da finalidade da ação para: “Promover a qualificação dos

trabalhadores da área da assistência social na implantação do Suas e
em educação étnico-racial, produzindo e difundindo conhecimentos
para garantia de oferta de qualidade nos serviços, programas, projetos
e benefícios para a população vulnerabilizada.”

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 906/2008

PROPONENTE: Mônica Aparecida Bezerra Costa
ENTIDADE: Associação da Criança e do Adolescente de Itaobim e

outras entidades do grupo 2 da audiência pública de Itaobim
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 023
AÇÃO: 1156
PROPOSTA:
Solicitação à Sedese de adaptação da metodologia de capacitação

prevista na ação 1156 – Qualificação de Recursos Humanos para a
Gestão e Controle do Suas –, para que as capacitações promovidas
no âmbito dessa ação criem agentes multiplicadores nos Municípios.

- À Comissão de Participação Popular.



914

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 907/2008
PROPONENTES: Márcio Rogério de Oliveira / Maria Alice da Silva /

Grupo 2 de Itaobim
ENTIDADES: Ministério Público – Promotoria da Infância e

Juventude da Capital / Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente / Várias outras

ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão
Produtiva

PROGRAMA: 023
AÇÃO: 1389
PROPOSTA:
Ampliação das metas física e financeira, no ano de 2009, com

garantia de ampliação crescente nos demais anos, com vistas a
garantir, minimamente, o previsto originalmente para essa ação na
área de resultados Defesa Social, antes de ser transferida para a área
de resultados Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva pelo projeto
de revisão do PPAG para o exercício 2009.

* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-
2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 908/2008

PROPONENTE: Jean Carlos Rocha Fernandes de Brito / Silvânia
Coelho Barroso

ENTIDADE: Conselho Estadual de Assistência Social / Conselho
Estadual do Idoso

ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão
Produtiva

PROGRAMA: 023
AÇÃO: 4234
PROPOSTA:
Acréscimo da meta financeira em mais R$1.200.000,00, com vistas

a garantir R$900.000,00 para viabilizar a proposta apresentada pela
Sedese ao Conselho Estadual de Assistência Social – Ceas – de
execução de atividade de proteção à pessoa idosa, via rede de
atendimento, em 42 Municípios, e a assegurar R$300.000,00 para o
co-financiamento de benefícios eventuais aos Municípios do Estado,
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mantendo-se as metas físicas previstas para todos os anos e a meta
financeira prevista para os demais anos, conforme o proposto pelo
projeto de revisão do PPAG.

* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Estadual)
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.

- À Comissão Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 909/2008

PROPONENTE: Makota Kisamdembu Kiamaza
ENTIDADE: Monabantu/MG
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 036
AÇÃO: 1656
PROPOSTA:
Alterar a finalidade da ação para “Promover a inclusão social e

produtiva da população mineira, nos espaços onde há concentração
de pobreza e para públicos especiais, como as comunidades
tradicionais, conforme demandas específicas, mediante frentes
integradas de qualificação social e profissional, oportunidades de
inclusão produtiva e novos investimentos públicos e privados,
inclusive em parceria com entidades, associações e cooperativas.”

- À Comissão Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 910/2008

PROPONENTE: Jean Carlos Rocha Fernandes de Brito
ENTIDADE: Conselho Estadual de Assistência Social
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 023
AÇÃO: 4236
PROPOSTA:
Acréscimo de metas física e financeira, no ano de 2009, com vistas

a co-financiar mais 97 Centros de Referência Regional em Assistência
Social – Creas –, em 97 Municípios, com ampliação de mais
R$3.000.000,00 na meta física. Entende-se que os Creas articulam os
serviços de proteção social especial, que são de responsabilidade
compartilhada do Estado com os Municípios.
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* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Estadual)
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 911/2008

PROPONENTE: Jean Carlos Rocha Fernandes de Brito
ENTIDADE: Conselho Estadual de Assistência Social
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 023
AÇÃO: 4236
PROPOSTA:
Acréscimo de meta financeira de mais R$400.000,00, no ano de

2009, com vistas a garantir recursos para a proteção social especial
ao migrante, ação de responsabilidade do nível estadual de governo,
viabilizando o repasse fundo a fundo do Estado para os Municípios, de
forma continuada, via repasses mensais.

* - A tabela contendo a meta financeira de 2009 (Estadual) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 912/2008

PROPONENTE: Silvânia Coelho Barroso
ENTIDADE: Conselho Estadual do Idoso de Minas Gerais
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 023
AÇÃO: 4236
PROPOSTA:
Alteração da finalidade para: “Co-financiar os Municípios na

execução direta ou indireta (rede socioassistencial) de proteção social
especial, inclusive destinada a crianças e adolescentes e idosos,
inclusive os residentes em Instituições de Longo Permanência de
Idosos (ILPI), ofertando serviços, programas, projetos e benefícios
(continuados e eventuais) que garantam o atendimento especializado
às pessoas/famílias que sofreram violação de direitos (situação de
abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de
substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas,
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situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras), com
elaboração de diagnóstico dessa situação no Estado”, e acréscimo de
metas física e financeira, no ano de 2009, com vistas a garantir
recursos para o co-financiamento de proteção social especial a
idosos, inclusive os residentes em ILPI, e a viabilizar condições
básicas para a permanência dessas pessoas em instituições asilares,
com a atenção complementar de projetos e atividades de atendimento
socioassistencial direcionados à proteção do idoso.

* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Estadual)
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 913/2008

PROPONENTE: Maria Cristine Bove Roletti
ENTIDADE: Pastoral de Rua Regional Leste 2 – CNBB
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 023
AÇÃO: 4236
PROPOSTA:
Alteração da finalidade para: “Co-financiar os Municípios na

execução direta ou indireta (rede sócioassistencial) de proteção social
especial, inclusive destinada a crianças e adolescentes, ofertando
serviços, programas, projetos e benefícios (continuados e eventuais)
que garantam o atendimento especializado às pessoas/famílias que
sofreram violação de direitos (situação de abandono, maus tratos
físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas,
cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação
de trabalho infantil, entre outras), com a realização de pesquisa para
diagnosticar a situação da população de rua no Estado”, e acréscimo
de metas física e financeira, no ano de 2009, com vistas a garantir
recursos para o financiamento de pesquisa para o disgnóstico da
situação da população de rua no Estado.

* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Estadual)
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 914/2008
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PROPONENTE: Elvira Consendey
ENTIDADE: Fectipa
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 023
AÇÃO: 4236
PROPOSTA:
Acréscimo de metas física e financeira, no ano de 2009, com vistas

a garantir recursos para o apoio a Municípios na implantação do
Serviço de Acolhimento Familiar (Família Acolhedora), como
alternativa ao abrigamento de crianças e adolescentes, garantindo a
convivência familiar e comunitária.

* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Estadual)
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 915/2008

PROPONENTE: Marilene Cruz
ENTIDADE: Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 023
AÇÃO: 4234 e 4236
PROPOSTA:
Solicitação à Sedese de elaboração e divulgação de relatórios

gerenciais trimestrais relativos à execução de atividades destinadas a
crianças e adolescentes no âmbito das Ações 4234 – Co-
financiamento de serviços e benefícios para Municípios na execução
de proteção básica – e 4236 – Co-financiamento de serviços para
Municípios na execução de proteção especial –, para apresentação e
discussão com as entidades de defesa dos direitos da criança e do
adolescente no Estado.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 916/2008

PROPONENTE: Jean Carlos Rocha Fernandes de Brito
ENTIDADE: Conselho Estadual de Assistência Social
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ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão
Produtiva

PROGRAMA: 023
AÇÃO: 4237
PROPOSTA:
Acréscimo de metas física e financeira em mais R$200.000,00, no

ano de 2009, com vistas a garantir efetiva atuação do Estado no
fortalecimento da gestão descentralizada do Sistema Único de
Assistência Social – Suas –, uma vez que 70% dos Municípios
mineiros serão governados por novos gestores a partir do próximo
ano, o que poderá demandar maior atuação do Estado na qualificação
desses Municípios, para que se mantenham habilitados no Suas.

* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Estadual)
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 917/2008

PROPONENTE: Marcelo Armando Rodrigues
ENTIDADE: Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social

– Cogemas
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 023
AÇÃO:
PROPOSTA:
A Ação 1147 – Execução de Ações Regionalizadas de Proteção

Especial e Fomento a Consórcios Intermunicipais – foi excluída pela
proposta de revisão do PPAG, exercício 2009, com a justificativa de
que a idéia de criação de consórcios intermunicipais ainda se
encontraria embrionária. Entende-se, no entanto, ser essa uma ação
extremamente importante para assegurar a atuação do Estado na
promoção direta ou via fomento a consórcios de proteção social
especial. Por isso, propõe-se a recuperação dessa ação, nos moldes
em que estava prevista, com a inclusão de ação nova, com os
seguintes atributos:

Nova: Execução de Ações Regionalizadas de Proteção Especial e
Fomento a Consórcios Intermunicipais.
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Finalidade: Elaboração de diagnóstico sobre a demanda por
proteção social especial no Estado e execução direta ou indireta (rede
socioassistencial), pelo Estado, de serviços, programas e projetos de
proteção social especial, inclusive Centros de Referência Regional de
Assistência Social (Creas), e fomento a consórcios intermunicipais.

Produto: Centro de Referência de Assistência Social (Creas)
implantado.

Unidade de medida: Centro de Referência.
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 918/2008
PROPONENTE: Alvino Antônio de Souza
ENTIDADE: Sind-UTE MG
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 036
AÇÃO:
PROPOSTA:
Revisão periódica do conceito de exclusão social, segundo as

condições socioeconômicas e culturais da população alvo do Estado,
com articulação dos agentes públicos e entidades organizadas da
sociedade. Avaliação de indicadores e significância do conceito de
pobreza segundo a evolução do que seriam padrões básicos de
cidadania e dignidade humanas no Brasil e no mundo.

- À Comissão de Participação Popular
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 919/2008

PROPONENTE: Ana Paula Alves de Souza Barros
ENTIDADE: Lar Para Idosos Irmã Tereza
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 023
AÇÃO:
PROPOSTA:
Inclusão de Ação Nova, com os seguintes atributos:
Nome: Piso de Proteção para Instituições de Longa permanência de
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Idosos – ILPI
Finalidade: Apoiar as ILPIs, mantidas por entidades filantrópicas

sem fins lucrativos, que abrigam população idosa em situação de
vulnerabilidade social, por meio de piso de proteção social específico

Produto: entidade apoiada
Unidade de medida: entidade
* - A tabela contendo as metas física e financeira do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

 PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 920/2008
PROPONENTE: Maria Alice da Silva
ENTIDADE: Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 023
AÇÃO:
PROPOSTA:
Inclusão de Ação Nova, com os seguintes atributos:
Nome: Reordenamento de Abrigos
Finalidade: Possibilitar a reintegração de crianças e adolescentes

abrigados a suas famílias, por meio do reordenamento dos abrigos no
Estado

Produto: abrigo reordenado
Unidade de medida: abrigo
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 921/2008
PROPONENTE: Milton Henriques de Oliveira
ENTIDADE: Associação dos Deficientes do Oeste de Minas –

Adefom
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 023
AÇÃO:
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PROPOSTA:
Inclusão de Ação Nova, com os seguintes atributos:
Nome: Diagnóstico Estadual de Pessoas com Deficiência
Finalidade: Realizar diagnóstico socioeconômico das pessoas com

deficiência, com vistas a qualificar as ações direcionadas a esse
público

- À Comissão de Participação Popular
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 922/2008

PROPONENTE: Elvira Cosendey
ENTIDADE: Fectipa
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 023
AÇÃO:
PROPOSTA:
Inclusão de Ação Nova, com os seguintes atributos:
Nome: Promover – Proteção Social Especial a Adolescentes
Finalidade: Implementar ações de profissionalização para

adolescentes em risco de ou que tenham sido retirados de situação de
exploração sexual comercial no Vale do Jequitinhonha, com
acompanhamento familiar e promoção de ações de geração de
emprego e renda para essas famílias, com vistas a intervir no círculo
vicioso da exploração sexual e pobreza.

Produto: município apoiado
Unidade de medida: município
* - A tabela contendo as metas física e financeira do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 923/2008
PROPONENTE: Elvira Cosendey
ENTIDADE: Fectipa
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 023
AÇÃO:
PROPOSTA:
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Inclusão de Ação Nova, com os seguintes atributos:
Nome: Enfrentamento do trabalho infantil nos lixões
Finalidade: Retirar imediatamente crianças e adolescentes em

situação de trabalho de garimpagem de lixo nos Municípios
localizados na Bacia do Rio São Francisco e promover ações de
geração de trabalho e renda para as famílias envolvidas.

Produto: município apoiado
Unidade de medida: município
* - A tabela contendo as metas física e financeira do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 924/2008
PROPONENTE: Marcondes Faria Martins
ENTIDADE: Atamig
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 025
AÇÃO: 1001
PROPOSTA:
Ampliação das metas física e financeira da região do Rio Doce, no

ano de 2009, para 488 e R$12.919.726,00, respectivamente,
mantendo-se as metas físicas e financeiras para as demais regiões,
em todos os anos, conforme o proposto pelo projeto de revisão do
PPAG.

* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Rio
Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 925/2008

PROPONENTE: Élio Roberto Dias da Silva
ENTIDADE: Instituto Educacional Fraternidade Cristã
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 025
AÇÃO: 1139
PROPOSTA:
Alteração da regionalização, com redistribuição da meta física e
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financeira para a região do Rio Doce.
Produto: oficina/seminário
Unidade de medida: unidade
* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Rio Doce

e Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 926/2008
PROPONENTE: Jobson Nogueira de Andrade
ENTIDADE: CREA-MG
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 025
AÇÃO: 1139
PROPOSTA:
Alteração da finalidade, com vistas a assegurar não apenas a

execução de projetos públicos por meio de estruturas municipais, com
funcionamento nos moldes da Defensoria Pública, mas também o
benefício direto das populações de baixa renda, a fim de buscar
regulamentação dos imóveis urbanos, segurança social, saneamento
básico e ambiental.

Alteração de produto, unidade de medida, regionalização e
distribuição de metas física e financeira, conforme se segue:

Produto: Projeto técnico implantado, resultante de parceria com
entidades de classe

Unidade de medida: Projeto técnico
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual e Central) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 927/2008

PROPONENTE: Cristine Bove
ENTIDADE: Pastoral de Rua – Regional Leste 2 – CNBB
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 025
AÇÃO:1302
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PROPOSTA:
Alteração da finalidade, com vistas a incluir a população em situação

de rua como beneficiária, garantindo sua inclusão social, por meio do
acesso a moradias dignas.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 928/2008

PROPONENTE: Mônica Aparecida Bezerra Costa
ENTIDADES: Associação da Criança e do Adolescente de Itaobim e

outras entidades do grupo 2 da audiência pública de Itaobim
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 025
AÇÃO: 1302
PROPOSTA:
Alteração da finalidade para “Promover a construção, reforma e

melhoria das moradias urbanas e rurais para população de baixa
renda em áreas de risco, comunidades indígenas e quilombolas.”, e
ampliação da metas física e financeira para a região
Jequitinhonha/Mucuri, proporcionalmente ao Norte de Minas, com
recursos do tesouro do Estado (fonte 10).

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 929/2008

PROPONENTE: Sebastião Martins Barbosa
ENTIDADE: MPA
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 025
AÇÃO:
PROPOSTA:
Inclusão de ação nova com os seguintes atributos:
Nome: Construção de unidades habitacionais camponesas
Finalidade: Implantar programa de construção de unidades de

habitação camponesa, em razão do grande déficit de moradias no
Estado, com vistas, inclusive, a fixar a população jovem no campo.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 930/2008
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PROPONENTE: Jobson Nogueira de Andrade
ENTIDADE: Crea-MG
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 025
AÇÃO:
PROPOSTA:
Inclusão de ação nova com os seguintes atributos:
Nome: Limitação de loteamentos irregulares
Finalidade: Estabelecer critérios e normas, com responsabilização

civil e criminal do gestor público, para extinguir a proliferação de
loteamentos irregulares, aparecimento de invasões urbanas,
construções irregulares, vilas e favelas e estabelecimento de política
pública adequada para a melhoria da qualidade de vida em vilas e
favelas, com a efetiva presença do poder público no planejamento e
na execução das ações de urbanização das áreas degradadas e na
conseqüente inclusão social.

Produto: Regularização/Urbanização de loteamentos e vilas e
favelas realizada

Unidade de Medida: Regularização/Urbanização de loteamentos e
vilas e favelas.

* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-
2011 (Central e Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 931/2008

PROPONENTE: Marcelo Emediato Álvares
ENTIDADE: Cons. Part. N. S. Assunção – Soc. São Vicente de

Paulo
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 025
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de um Cras para cada 1.000 novas unidades financiadas

pelo programa “Lares Habitação Popular”, com custo estimado de
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R$350.000,00 para implementação de cada Cras em Belo Horizonte
(incluindo aluguel).

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 932/2008

PROPONENTE: Rosa do Menino de Jesus
ENTIDADE: Associação Comunitária dos Moradores e Amigos do

Bairro Santa Efigênia
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 025
AÇÃO:
PROPOSTA:
Prever, no programa de habitação, o direito das pessoas de receber

o imóvel se tiverem freqüentando o programa durante dois anos, ainda
que tenham mudado de cidade e morem de aluguel no momento em
que foram contempladas.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 933/2008

PROPONENTE: Alcides Pereira de Souza
ENTIDADE: CAC-VC
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 025
AÇÃO:
PROPOSTA:
Tornar menos densas as cidades e resgatar um modo de vida mais

saudável em suas respectivas regiões.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 934/2008
PROPONENTE: Dorgival Gouveia Oliveira
ENTIDADE: Grupo Ebenézer Beneficente
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
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Incrementar o setor apícola com o uso de caixas móveis de
alvenaria para dificultar a mobilidade e tornar mais efetiva a criação.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 935/2008

PROPONENTE: Mônica Aparecida Bezerra Costa
ENTIDADE: Associação da Criança e do Adolescente de Itaobim e

outras entidades do grupo 2 da audiência pública de Itaobim
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Solicitar à Emater a qualificação de seus técnicos para orientar os

agricultores a respeito do acesso ao crédito para jovens e para
mulheres da agricultura familiar.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 936/2008

PROPONENTE: Mônica Aparecida Bezerra Costa
ENTIDADE: Associação da Criança e do Adolescente de Itaobim e

outras entidades do grupo 2 da audiência pública de Itaobim
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 028
AÇÕES: 4227 - 4228 - 4229 - 1149 - 4152 - 1154 - 4367 - 1151
PROPOSTA:
Ampliação de metas físicas e financeiras de cada uma das ações

para 2009, igualando os números da região Jequitinhonha/Mucuri aos
previstos para o Norte de Minas.

No caso da ação 1151, incluir a região do Jequitinhonha/Mucuri com
as mesmas metas do Norte de Minas.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 937/2008

PROPONENTE: Mônica Aparecida Bezerra Costa
ENTIDADE: Associação da Criança e do Adolescente de Itaobim e

outras entidades do grupo 2 da audiência pública de Itaobim
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão
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Produtiva
PROGRAMA: 028
AÇÕES: 4227 - 4228 - 4229 - 1149 - 1151 - 4152 - 1154 - 4367
PROPOSTA:
Distribuir valores de meta física e financeira dessas ações nos anos

2010 e 2011 utilizando a proporção estabelecida para o ano de 2009.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 938/2008
PROPONENTE: Mônica Aparecida Bezerra Costa
ENTIDADE: Associação da Criança e do Adolescente de Itaobim e

outras entidades do grupo 2 da audiência pública de Itaobim
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 028
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de Ação Nova, com os seguintes atributos:
Nome: Apoio à produção de mudas e sementes.
Finalidade: Implantar projetos de apoio à agricultura familiar, visando

à produção de mudas e sementes que se adaptem às diversidades
locais e regionais, como as sementes crioulas, garantindo a
segurança alimentar e a redistribuição às demais famílias no âmbito
das ações de apoio à implantação de lavouras e de pomares (Pró-
Pomar).

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 939/2008

PROPONENTE: Marcília Teixeira Saraiva
ENTIDADE: Sindieletro
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 028
AÇÃO:
PROPOSTA:
Alteração de objetivo do programa para “Promover a segurança

alimentar e nutricional de famílias mineiras e alunos matriculados na
rede pública estadual, em todas as áreas de baixo IDH de Minas



930

Gerais.”
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 940/2008
PROPONENTE: Marcília Teixeira Saraiva
ENTIDADE: Sindieletro-MG
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 028
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de Ação Nova, com os seguintes atributos:
Nome: Compra direta para a merenda escolar
Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar

para a alimentação escolar.
Produto: porcentagem do total adquirido
Unidade de Medida: porcentual.
* - A tabela contendo as metas físicas período 2009-2011 (Estadual)

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 941/2008
PROPONENTE: Celi Márcio Santos
ENTIDADE: Consea-MG
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 028
AÇÃO: 1149
PROPOSTA:
Ampliação da meta física de 2009, com redistribuição proporcional

entre regiões, sem alterar meta financeira.
* - A tabela contendo as metas físicas de 2009 (Central, Mata, Sul

de Minas, Triângulo, Norte de Minas e Jequitinhonha/Mucuri) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 942/2008

PROPONENTE: Luiz Carlos C. Oliveira
ENTIDADE: Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária
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ÁREA DE RESULTADOS: Redução da pobreza e inclusão produtiva
PROGRAMA: 117
AÇÃO: 4643
PROPOSTA:
Ampliação de meta financeira total para R$ 1.690.000,00 e

ampliação da meta física total para 360, com distribuição igualitária
para as regiões de planejamento do Estado.

* - A tabela contendo as metas financeiras do período 2009-2011
(Norte, Noroeste, Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Triângulo,
Sul, Metropolitana de Belo Horizonte, Campo das Vertentes, Vale do
Rio Doce, Zona da Mata) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 943/2008

PROPONENTE: Raquel Rodrigues da Silva
ENTIDADE: Ascanavi Catavales
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 117
AÇÃO: 4643
PROPOSTA:
Alteração de regionalização, com atribuição de metas física e

financeira para a região Vale do Rio Doce.
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Vale do Rio Doce e Estadual) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 944/2008

PROPONENTE: Luiz Carlos C. Oliveira
ENTIDADE: Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 117
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de Ação Nova, com os seguintes atributos:
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Nome: Estruturação e consolidação dos Fóruns Regionais de
Economia Popular e Solidária

Finalidade: Operacionalizar as ações elaboradas pelas
coordenações dos fóruns regionais de economia popular solidária no
estado de Minas Gerais, por meio da conjugação de esforços dos
órgãos governamentais e das entidades de assessoria e fomento, na
formulação de políticas públicas voltadas para o fortalecimento dos
empreendimentos econômicos solidários.

Produto: Fóruns estruturados
Unidade de medida: Fórum.
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Norte, Noroeste, Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri,
Triângulo, Sul, Metropolitana de Belo Horizonte, Campo das
Vertentes, Vale do Rio Doce, Zona da Mata) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 945/2008

PROPONENTE: Luiz Carlos C. Oliveira
ENTIDADE: Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 117
AÇÃO:
PROPOSTA:
Restaurar a ação 4010 – Apoio a Pequenos Empreendimentos –,

excluída na proposta de revisão do PPAG, exercício 2009, por meio
da inclusão de ação, com os seguintes atributos:

Nome: Apoio à realização de feiras regionais de economia popular
solidária

Finalidade: Apoiar a instalação de feiras e a comercialização de
produtos dos empreendimentos econômicos solidários, rurais e
urbanos

Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social – Sedese.

* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-
2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.
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- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 946/2008

PROPONENTE: Jéssica Glória Martins Pereira
ENTIDADE: Consep – Conselho de Saúde (Auxiliar)
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 117
AÇÃO: 4642
PROPOSTA:
Cobrar do governo o cumprimento de promessa de campanha,

especificamente em relação ao Programa Primeiro Emprego.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 947/2008
PROPONENTE: Geralda Helena Goes Guerra
ENTIDADE: Conselho Estadual do Idoso
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 117
AÇÃO: 4149
PROPOSTA:
Alteração do objetivo do programa para “Promover o

desenvolvimento integrado das ações que compõem a política pública
de trabalho, emprego e renda, visando à ampliação do acesso dos
trabalhadores de todas as faixas etárias a esses serviços e à sua
inserção no mercado de trabalho”, e alteração de finalidade da ação
para “Qualificar e requalificar os trabalhadores de todas as faixas
etárias, de modo a contribuir para a sua inserção no mercado de
trabalho”.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 948/2008

PROPONENTE: César Murilo Melo
ENTIDADE: Pastoral da Criança
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 117
AÇÃO: 4643
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PROPOSTA:
Aquisição de equipamentos para montar uma pequena fábrica de

blocos.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 949/2008
PROPONENTE: Mônica Aparecida Bezerra Costa
ENTIDADE:Associação da Criança e do Adolescente de Itaobim e

outras entidades do grupo 2 da audiência pública de Itaobim
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 144
AÇÃO:
PROPOSTA:
Transformar o Programa Associado 144 – Desenvolvimento da

Reforma Agrária – em Programa Estruturador, com vistas a garantir
prioridade na execução de suas ações e, com isso, agilidade e
ampliação do número propriedades regularizadas, para garantia de
acesso a programas de fomento à agricultura familiar.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 950/2008

PROPONENTE: Gilson de Souza
ENTIDADE: CRSANS/VRD
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 144
AÇÃO: 4255
PROPOSTA:
Alteração de regionalização, com a inclusão do Rio Doce com meta

física e financeira próprias, com alteração de valores totais, mantendo-
se as metas físicas e financeiras para as demais regiões, em todos os
anos, conforme o proposto pelo projeto de revisão do PPAG.

* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Rio
Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 951/2008

PROPONENTE: Cléver Alves Machado
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ENTIDADE: Movimento de Luta Pró-Creches
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 144
AÇÃO:
PROPOSTA:
Restaurar a ação 4039 – Apoio para regularização fundiária de

áreas ocupadas por comunidades quilombolas e indígenas –, excluída
na proposta de revisão do PPAG, exercício 2009, por meio da
inclusão de ação, com os seguintes atributos:

Nome: Apoio para a regularização fundiária de áreas ocupadas por
comunidades quilombolas e indígenas

Finalidade: Apoiar a execução das atividades técnicas de
identificação, discriminação e regularização de áreas ocupadas por
comunidades quilombolas e indígenas

Produto: Família atendida
Unidade de medida: Família.
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 952/2008
PROPONENTE: Clarisse Fernandes da Silva
ENTIDADE: Clarosofia Núcleo Mundial – CNM
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de Programa Novo, com os seguintes atributos:
Nome: Erradicação da Fome
Objetivo: Erradicar a fome e promover a capacitação para atuação

profissional no mercado de trabalho das famílias atendidas.
Criação de Ação, com os seguintes atributos:
Nome: Capacitação para o trabalho.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 953/2008
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PROPONENTE: Márcio Pereira Silva
ENTIDADE: STR – Medina
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Reforçar programas já existentes no Estado para as questões

fundiárias e garantir a titulação de terras para posseiros, munindo-os
de documentos que permitam acesso ao crédito rural / Pronaf.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 954/2008

PROPONENTE: Dos Anjos Pereira Brandão
ENTIDADE: Associação das Profissionais do Sexo
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA:162
AÇÃO: 2112
PROPOSTA:
Alteração da finalidade para: “Implantar, implementar, monitorar e

avaliar as políticas estaduais da mulher direcionadas ao fomento da
autonomia e da igualdade no mundo do trabalho, à promoção de
práticas educativas inclusivas e não-sexistas, à promoção dos direitos
sexuais e reprodutivos da mulher e ao enfrentamento da violência de
gênero, com a elaboração de diagnóstico dessa situação no Estado,
garantindo a não-discriminação de mulheres profissionais do sexo
nessas atividades.”

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 955/2008

PROPONENTE:Jair Marques da Silva Júnior
ENTIDADE: Recivil – Sindicato dos Oficiais do Registro Civil – MG
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 162
AÇÃO: 4075
PROPOSTA:
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Ampliação de metas física e financeira em 2009, com vistas a
garantir aumento no número de campanhas de registro civil e a
conseqüente ampliação do número de pessoas atendidas, mantendo-
se as metas física e financeira previstas para os demais anos,
conforme o proposto pelo projeto de revisão do PPAG.

* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-
2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 956/2008

PROPONENTE: Dos Anjos Pereira Brandão
ENTIDADE: Associação das Profissionais do Sexo
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 162
AÇÃO: 4124
PROPOSTA:
Alteração de finalidade para: “Desenvolver políticas públicas de

proteção e defesa das mulheres vítimas de todas as formas de
violência, incluindo o tráfico de mulheres, com ações e atividades,
garantindo a não-discriminação de mulheres profissionais do sexo
nessas atividades.”

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 957/2008

PROPONENTE: Maria Alice da Silva
ENTIDADE: FDCA – Frente de Defesa, Fectipa, Cedca, Oficina de

Imagens
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 162
AÇÃO: 4131
PROPOSTA:
Ampliação das metas física e financeira em 2009, com vistas a

ampliar as ações desenvolvidas pelo Comitê Gestor Estadual para a
Criança e o Adolescente do Semi-árido Mineiro e assegurar recursos
que viabilizem essa expansão no sentido da criação do Observatório
da Criança e do Adolescente do Semi-árido; fortalecimento dos
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conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente;
mobilização dos 85 prefeiros da região para o aprimoramento da
gestão de políticas públicas direcionadas à infância e juventude e
mobilização pela priorização da agenda da criança e do adolescente
nos setores público e privado, no terceiro setor e no espaço
acadêmico, mantendo-se as metas física e financeira previstas para
os demais anos, conforme o proposto pelo projeto de revisão do
PPAG.

* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-
2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 958/2008

PROPONENTE: Eliana Ferreira da Glória e Silva
ENTIDADE: Coordenadoria Especial de Políticas para Mulheres
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 162
AÇÃO: 4124
PROPOSTA:
Alteração de finalidade para “Ampliar e aperfeiçoar a rede estadual

de prevenção e atendimento às mulheres vítimas de violência, com
ações preventivas em relação à violência doméstica, sexual e tráfico
de mulheres, criação de banco de dados unificado, com os
levantamentos estatísticos relacionados à mulher, capacitação dos
profissionais da rede, ampliação dos serviços prestados pelo Centro
Risoleta Neves de Atendimento e incorporação do Pacto Estadual
pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher.”, e alteração de
regionalização e ampliação das metas física e financeira em todo o
período (2009 a 2011), em razão da ampliação de atividades
executadas por essa ação como: construção, aparelhamento e
reaparelhamento de Centros de Referência da Mulher; aparelhamento
e reaparelhamento de Casas abrigo; construção e aparelhamento do
centro de educação e reabilitação do autor de violência contra a
mulher; capacitação dos profissionais da rede de enfrentamento
(equipes de 50 profissionais dos centros de referência, casas abrigo,
Deams, Nudems, Polícia Militar, entre outros); criação de banco de
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dados unificado, com levantamento estatístico relacionado à mulher;
ações preventivas e campanhas educativas; eventos; seminários; e,
por fim, confecção de material gráfico (cotado por milhar).

* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-
2011 (Central, Rio Doce, Mata, Sul de Minas, Triângulo, Alto
Paranaíba, Centro-Oeste, Noroeste de Minas, Norte de Minas,
Jequitinhonha/Mucuri, Estadual) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 959/2008

PROPONENTE: Carmen Rocha
ENTIDADE: Conselho Estadual da Mulher
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 162
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Formação e Capacitação de Conselhos Municipais de

Direitos da Mulher
Finalidade: Formar e capacitar conselhos municipais vinculados à

política de promoção dos direitos da mulher para o exercício do
controle social, formulação e desenvolvimento das políticas públicas
dirigidas às mulheres, de modo a promover a igualdade de direitos e
de oportunidades entre todas as pessoas.

Produto: Conselhos Municipais de Direitos da Mulher
implementado/capacitado.

Unidade de Medida: Conselho
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 960/2008
PROPONENTE: Clarisse Fernandes da Silva
ENTIDADE: ONG Clarosofia Núcleo Mundial – CNM
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
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PROGRAMA: 162
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Criação de Conselhos Municipais de Direitos da Mulher
Finalidade: Ampliar a representatividade das mulheres nos espaços

públicos, onde há representação do poder público e da sociedade
civil, para a reivindicação popular de políticas públicas para mulheres,
bem como para a realização do controle social.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 961/2008

PROPONENTE: Cléver Alves Machado
ENTIDADE: Movimento de Luta Pró Creche
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 162
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Quilombolas de Minas Gerais – resgatando raízes
Finalidade: Diagnóstico socioeconômico das 440 comunidades

quilombolas, visando a levantar a real situação dos mesmos para
subsidiar políticas públicas.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 962/2008

PROPONENTE: Clever Alves Machado
ENTIDADE: Movimento de Luta Pró-Creche
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de Programa Novo, com os seguintes atributos:
Nome: Combate ao racismo
Finalidade: Promover a igualdade racial, com ênfase nas populações

negras, indígenas e ciganas.
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Criação de ação nova, para o programa criado, com os seguintes
atributos:

Nome: Ações afirmativas e combate ao racismo instituição e
individual

Finalidade: Promover a eqüidade de gênero e de raça.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 963/2008
PROPONENTE: Milton Henriques de Oliveira
ENTIDADE: Associação de Defesa do Oeste de Minas – Adefom
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de Programa Novo, com os seguintes atributos:
Nome: Passe livre intermunicipal
Finalidade: Implantar o passe livre intermunicipal para pessoas

idosas e pessoas com deficiência, nos moldes do passe livre para o
transporte interestadual.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 964/2008

PROPONENTE: Gildásio Alves dos Santos / Carlos Ferreira da Mota
ENTIDADE: Associação dos Ex- Alunos da Fundação Caio Martins
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 174
AÇÃO: 2161
PROPOSTA:
Ampliação de metas física e financeira em todo o período (2209 a

2011), com vistas a ampliar o atendimento a crianças e adolescentes,
a reestruturar oa espaços físicos (escolas, lares, espaços de lazer e
refeitórios), além de investir na capacitação dos profissionais, de
forma permanente.

* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-
2011 (Central e Norte de Minas) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 21.11.2008.
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- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 965/2008

PROPONENTE: Silvânia Coelho Barroso
ENTIDADE: Conselho Estadual do Idoso
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 701
AÇÃO:
PROPOSTA:
Desmembramento da Ação 2074 – Operacionalização dos

Conselhos Vinculados à Subsecretaria de Direitos Humanos –, com
vistas a assegurar o efetivo cumprimento do controle social das ações
direcionadas à população idosa.

Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Operacionalização do Conselho Estadual do Idoso
Finalidade: Viabilizar o bom funcionamento do Conselho Estadual do

Idoso de forma independente e produtiva
Produto: Serviço operacional implantado
Unidade de medida: Serviço.
* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Estadual)

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 966/2008
PROPONENTE: Marilene Cruz / Adriano Guerra
ENTIDADE: Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 701
AÇÃO:
PROPOSTA:
Desmembramento da Ação 2074 – Operacionalização dos

Conselhos Vinculados à Subsecretaria de Direitos Humanos –, com
vistas a assegurar recursos para o desenvolvimento de ações próprias
do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente,
como a implantação dos Planos Estaduais de Direitos da Criança e do
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Adolescente, que efetivam o direito à convivência familiar e
comunitária, à proteção contra a exploração sexual e o trabalho infantil
e a efetiva implantação do Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo – Sinase. Para tanto, propõe-se a criação de ação
nova, com os seguintes atributos:

Nome: Operacionalização do Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente

Finalidade: Viabilizar o bom funcionamento do Conselho Estadual
dos Direitos da Criança e do Adolescente

Produto: Serviço operacional implantado
Unidade de medida: Serviço.
* - A tabela contendo as metas física e financeira do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 967/2008
PROPONENTE: Jacqueline Míriam Maciel Junqueira
ENTIDADE: Conselho Estadual de Segurança Alimentar e

Nutricional
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 732
AÇÃO: 1140
PROPOSTA:
Alteração de finalidade para “Apoiar a instalação e a manutenção

das ações do Centros de Referência de Segurança Alimentar e
Nutricional Sustentável – CRSANS – em todas as regiões do Estado,
sob a coordenação do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional.” e de Unidade Orçamentária para “Secretaria de Estado
de Agricultura, Agropecuária e Abastecimento (1231)” e ampliação de
meta financeira.

* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Estadual)
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 968/2008

PROPONENTE: Waldeci Campos de Souza
ENTIDADE: Conselho Estadual de Segurança
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ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão
Produtiva

PROGRAMA: 732
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Fortalecimento das Comissões Regionais de Segurança

Alimentar e Nutricional Sustentável – CRSANS
Finalidade: Possibilitar que as CRSANS contribuam de forma efetiva

e eficiente no debate da Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável nos Municípios

Produto: Comissão Regional Apoiada
Unidade de medida: Comissão Regional.
* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Estadual)

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 969/2008
PROPONENTE: Mônica Aparecida Bezerra Costa e outros
ENTIDADES: Associação da Criança e do Adolescente de Itaobim e

outras entidades do Grupo 2 da Audiência Pública de Itaobim
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Acrescentar no objetivo do programa “
Solicitação à Seplag de desmembramento da região

Jequitinhonha/Mucuri em duas regiões de planejamento distintas –
Jequitinhonha e Mucuri – para fins de distribuição de metas físicas e
financeiras (recursos orçamentários).

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 970/2008

PROPONENTE: Florismundo Mello
ENTIDADE: Sind-UTE MG
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
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PROGRAMA: 036
AÇÃO:
PROPOSTA:
Alteração do nome do Programa para “Projeto Travessia: Atuação

Integrada em Territórios de Baixo IDH em todo o Estado”.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 971/2008
PROPONENTE: Alvino Custódio de Souza
ENTIDADE: Sind-UTE MG
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 036
AÇÃO:
PROPOSTA:
Alteração do objetivo do programa para: “Promover a inclusão social

e econômica das camadas mais pobres e vulneráveis da população
através da articulação de políticas públicas municipais, estaduais e
federais, em territórios de baixo IDH de Minas Gerais”.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 972/2008

PROPONENTE: Élio Roberto Dias da Silva
ENTIDADE: Instituto Educacional Fraternidade Cristã
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 036
AÇÃO:
PROPOSTA:
Ampliação do Programa Travessia (036) para outros bairros em

situação de vulnerabilidade social do Município de Governador
Valadares.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 973/2008

PROPONENTE: Makota Kisamdembu Kamaza
ENTIDADE: Monabantu/MG
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
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PROGRAMA: 036
AÇÃO:
PROPOSTA:
Implementação da Agenda 21 local com dotação orçamentária para

o Estado de Minas Gerais, com gestão compartilhada e participação
igualitária das comunidades tradicionais de terreiros de candomblé.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 974/2008

PROPONENTE: Danielle Anatólio
ENTIDADE: Educafro Minas
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 036
AÇÃO:
PROPOSTA:
Com vista na melhoria da saúde pública, além do acompanhamento

de saúde de gestantes, realizar também o acompanhamento de saúde
dos homens e mulheres negros.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 975/2008

PROPONENTE: Maria José Vieira
ENTIDADE: Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de

Governador Valadares
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 036
AÇÃO: 1656
PROPOSTA:
Ampliação da meta física da região do Rio Doce, em 2009, de 200

para 1000, com ampliação proporcional da meta financeira, mantendo-
se a distribuição de metas para as demais regiões, em todos os anos,
conforme o previsto na proposta de revisão do PPAG, exercício 2009.

* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Rio
Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 976/2008
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PROPONENTE: Florismundo Mello
ENTIDADE: Sind-UTE MG
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 036
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova com os seguintes atributos:
Nome: Diagnóstico do Perfil de Demanda de Qualificação
Finalidade: Elaborar mapeamento da demanda de qualificação

profissional da população residente em territórios com baixo IDH
segundo a oferta de trabalho de cada local.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 977/2008

PROPONENTE: Péricles Santos Oliveira
ENTIDADE: Gerência Regional de Saúde de Montes Claros
ÁREA DE RESULTADOS: Vida Saudável
PROGRAMA: 044
AÇÃO: 4081
PROPOSTA:
Consolidação do Sistema Estadual de Transporte em Saúde no

Norte de Minas, incluindo os distritos rurais.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 978/2008
PROPONENTE: Antônio Augusto Coelho Tavares
ENTIDADE: Comasp
ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 266
AÇÃO: 2005
PROPOSTA:
Ampliação da meta financeira de 2009 aos valores executados em

2008.
* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Estadual)

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 979/2008
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PROPONENTE: Solange Maria Veloso Sarmento
ENTIDADE: Unimontes
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 019
AÇÃO:
PROPOSTA:
Elaboração de projeto de lei que torne obrigatório, em toda a

educação básica, o ensino de Artes, ministrado por profissionais da
matéria.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 980/2008

PROPONENTE: Ederson da Cruz Pereira
ENTIDADE: PMMG
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 004
AÇÃO: 1206
PROPOSTA:
Mudança na regionalização, incluindo Norte de Minas, com vistas a

garantir condições físicas adequadas para a internação de
adolescentes no Cesensa em Montes Claros.

* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Norte de
Minas e Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 981/2008

PROPONENTE: Antônio Celso Andrade Domingues
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Santa Vitória
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 20
AÇÃO: 4281
PROPOSTA:
Ampliação de meta física para mais de 27 na região do Triângulo,

com vistas à implantação de APAC no Município de Santa Vitória.
* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009

(Triângulo) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 982/2008
PROPONENTE: Ederson da Cruz Pereira
ENTIDADE: PMMG
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 021
AÇÃO: 4572
PROPOSTA:
Garantia de aquisição de veículos apropriados e destinação de

recursos para implementação da Patrulha Rural nos Municípios do
Norte de Minas.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 983/2008

PROPONENTE: Ederson da Cruz Pereira
ENTIDADE: PMMG
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 021
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Criação, desenvolvimento e manutenção de banco de dados

sobre homicídios
Finalidade: Fazer do conhecimento acumulado da investigação

criminal, instrumento útil do ponto de vista sociológico, que permita e
subsidie a implantação de políticas públicas no Município.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 984/2008

PROPONENTE: Maria de Fátima Castro dos Montes /Antônio
Augusto Coelho Tavares

ENTIDADES: Divisão Sobre Drogas /Conselho Municipal Antidrogas
- Comad

ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 34
AÇÃO: 1181
PROPOSTA:
Ampliação de meta física da ação, com acréscimo proporcional de

meta financeira, na região do Norte de Minas, com vistas a ampliar a
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atuação do Fica Vivo em Montes Claros.
* - A tabela contendo as metas físicas do período 2009-2011 (Norte

de Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 985/2008
PROPONENTE: Giseuda Vieira Lima
ENTIDADE: CRAS – Santos Reis
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 034
AÇÃO: 1183
PROPOSTA:
Ampliação do atendimento a jovens de 14 a 24 anos e às suas

famílias, realizando-o de forma integral, e fortalecimento dos vínculos
afetivos na perspectiva da prevenção da criminalidade.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 986/2008

PROPONENTE: Antônio Augusto Coelho Tavares
ENTIDADE: Conselho Maçônico de Segurança Pública de Montes

Claros - Comasp
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 034
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Criação Centro de Atendimento Integral às Crianças e

Adolescentes com Dependência de Substâncias Psicoativas.
Finalidade: Co-financiamento da criação e estruturação do Centro de

Atendimento Integral às Crianças e Adolescente com Dependência de
Substâncias Psicoativas.

Produto: Centro Implantado e Estruturado
Unidade de Medida: Unidade
* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Norte de

Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 987/2008

PROPONENTE: Ademilson Calisto de Moura
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ENTIDADE: Associação dos Moradores do Município de Cantagalo
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 160
AÇÃO: 4101
PROPOSTA:
Estímulo às ações do Proerd, com a promoção de palestras e

orientações (seja por meio de blitz educativa, palestras nas escolas e
nas igrejas, seminários, etc.) sobre o uso de drogas, além da criação
de meios de prevenção ao uso destas por jovens e adultos na região
do município de Cantagalo.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 988/2008

PROPONENTE: Maria de Fátima Castro dos Montes / Antônio
Augusto Coelho Tavares

ENTIDADE: Divisão Sobre Drogas / Conselho Municipal Antidrogas -
Comad

ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 160
AÇÃO: 4101
PROPOSTA:
Ampliação da faixa etária do Proerd, de 10 a 13 anos para 16 anos,

no acompanhamento de crianças e de seus familiares em relação à
prevenção e redução do uso de drogas.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 989/2008

PROPONENTE: José Edson Alves Fróes
ENTIDADE: Escritório de Advocacia
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social - Programas Especiais
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de programa novo, com os seguintes atributos:
Nome: Criação de um núcleo de apoio jurídico
Objetivo: Criar núcleos de apoio jurídico junto às prefeituras

municipais, para facilitar o acesso da população carente à Justiça,
apoiando os Municípios nos quais não existe Defensoria Pública e
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apoiando as Defensorias Públicas, onde estas existirem.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 990/2008
PROPONENTE: José Vanderli Mendes Pereira
ENTIDADE: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mirabel
ÁREA DE RESULTADOS: Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce
PROGRAMA: 059
AÇÃO: 4482
PROPOSTA:
Assistência financeira aos produtores regionais e rurais do Município

de Mirabela, já que a região enfrenta grandes períodos de estiagem e
os investimentos feitos na região não são suficientes.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 991/2008

PROPONENTE: Fátima Guedes
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Montes Claros
ÁREA DE RESULTADOS: Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce
PROGRAMA: 059
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Construir barragens de contenção de água de chuva.
Finalidade: Perenizar rios e córregos, diminuir a erosão e fortalecer

o lençol freático.
* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Norte de

Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 992/2008
PROPONENTE: Fátima Guedes
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Montes Claros
ÁREA DE RESULTADOS: Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce
PROGRAMA: 059
AÇÃO:
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PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Titulo: Apoio à aquisição de alimentos
Finalidade: Apoiar agricultores familiares na produção e

comercialização.
Produto: Agricultor apoiado
Unidade de Medida: Agricultor.
* - A tabela contendo a meta física de 2009 (Norte de Minas e

Jequitinhonha/Mucuri) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 993/2008

PROPONENTE: Marcelo Ferrante Maia
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Glaucilândia
ÁREA DE RESULTADOS: Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce
PROGRAMA: 059
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Titulo: Construir uma barragem no Rio das Pedras
Finalidade: Construir uma barragem no Rio das Pedras, no

município de Glaucilândia com objetivo de fornecer água para
consumo, além de perenizar o Rio das Pedras e o Rio Grande Verde.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 994/2008

PROPONENTE: Walter Moreira Abreu
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Capitão Enéas
ÁREA DE RESULTADOS: Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.
PROGRAMA: 059
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Implantação de um perímetro irrigado na região do Poção,

próximo ao município de Capitão Enéas



954

Finalidade: Implantação de 150 hectares irrigados na região do
Poção, para desenvolver a região e proporcionar meios de renda para
a população.

* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Norte de
Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 995/2008

PROPONENTE: Walter Moreira Abreu
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Capitão Enéas
ÁREA DE RESULTADOS: Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.
PROGRAMA: 059
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Asfaltamento do acesso à estrada da produção
Finalidade: Permitir o escoamento da produção agrícola e pecuária

da região do município de Capitão Enéas, com o asfaltamento da
estrada de 9 km entre a sede do município e a “estrada da produção”.

Produto: Km asfaltado
Unidade de Medida: Quilômetro.
* - A tabela contendo as metas física e financeira de  2009 (Norte de

Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 996/2008
PROPONENTE: Walter Moreira Abreu
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Capitão Enéas
ÁREA DE RESULTADOS: Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.
PROGRAMA: 059
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Construção da barragem do Rio Quem-Quem
Finalidade: Construção de barragem para perenizar o Rio Quem-

Quem, com vistas ao abastecimento humano e à irrigação.
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Produto: Barragem concluída
Unidade de Medida: Porcentagem.
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Norte de Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 997/2008

PROPONENTE: José Naltair Caetano
ENTIDADE: Audiência Pública de Montes Claros
ÁREA DE RESULTADOS: Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce
PROGRAMA: 166
AÇÃO: 1084
PROPOSTA:
Construção de uma barragem para armazenamento de água para

consumo humano, de animais e para abastecer pequenas lavouras,
dando condições ao homem de permanecer no campo. Projeto de
barragem do Rio Sussuanara no encontro com o Rio Ribeirão do
Ouro, entre Mirabela e São João da Ponte. Esta proposta já foi
atendida na ação 1084.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 998/2008

PROPONENTE: Fernando Bonfim de Carvalho
ENTIDADE: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montes Claros
ÁREA DE RESULTADOS: Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.
PROPOSTA:
Inclusão de novos programas e ações voltadas para a preservação

do Cerrado Mineiro e dos rios da região Norte de Minas,
Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Criação de ações capazes de
reforçar o cuidado com as nascentes e as matas ciliares destes rios,
responsáveis pelo abastecimento de diversos municípios mineiros, em
especial dos rios Pacuí, São Norberto e Rio do Peixe.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 999/2008

PROPONENTE: Luciene de Pinho
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ENTIDADE: CRAS
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 019
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação da ação nova Profissionais da Assistência Social, com a

seguinte finalidade: desenvolver ações para minimizar as questões
sociais que permeiam o cotidiano escolar.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.000/2008

PROPONENTE: Rosimeire Castro Guimarães
ENTIDADE: Escola Estadual Antônio Canela
ÁREA DE RESULTADOS: Educação de Qualidade
PROGRAMA: 235
AÇÃO: 2096
PROPOSTA:
Ampliação de meta financeira para 2009, de forma a melhorar a

infra-estrutura física das escolas em tempo integral, dotando-as de
refeitórios e instalações sanitárias adequadas.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.001/2008

PROPONENTE: Cláudio Soares Leal
ENTIDADE: Organização Brasileira de Inc. e Disseminação do

Conhecimento- Obidic
ÁREA DE RESULTADOS: Rede de Cidades e Serviços.
PROGRAMA: 009 - Circuitos Naturais de Minas Gerais
AÇÃO: 1331
PROPOSTA:
Alteração da regionalização, incluindo o Norte de Minas, com o

objetivo de instrumentalizar, por meio de informações, indicadores e
diagnósticos, uma rede de cultura do Norte de Minas e viabilizar a
divulgação, parcerias e consumo de serviços e produtos da própria
região. Alteração de meta financeira 2009.

* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-
2010 (Norte de Minas e Jequitinhonha/Mucuri) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 21.11.2008.
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- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.002/2008

PROPONENTE: Ademilson Calisto de Moura
ENTIDADE: Associação dos Moradores do Município de Cantagalo
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva
PROGRAMA: 036
AÇÃO: 1656
PROPOSTA:
Alteração de finalidade, incluindo a capacitação de jovens e adultos

para trabalhar com as potencialidades locais, e aumento da meta
física, com acréscimo proporcional de meta financeira, para a região
do Rio Doce.

* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-
2011 (Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.003/2008

PROPONENTE: Djuliane Dias Vieira Moreira
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Pirapora
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva
PROGRAMA: 162
AÇÃO: 4124
PROPOSTA:
Alteração de finalidade da ação para“Ampliar e aperfeiçoar a rede

Estadual de prevenção e atendimento às mulheres em situação de
violência com ações preventivas em relação à violência doméstica,
violência sexual, tráfico de mulheres, criação de um banco de dados
unificado com os levantamentos estatísticos relacionados à mulher,
capacitação dos profissionais da rede, ampliação dos serviços
prestados pelo Centro Risoleta Neves de atendimento e incorporação
do Pacto Estadual pelo Enfrentamento à Violência Contra a Mulher ” e
alocação de metas física e financeira na região do Norte de Minas.

* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-
2011 (Norte de Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.004/2008
PROPONENTES: Celestina Veloso Freitas / Antônio Augusto Coelho

Tavares/ Flávia Araújo de Almeida
ENTIDADES: Pastoral do Menor / Comasp/ CMDCA
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva
PROGRAMA: 162
AÇÃO: 4131
PROPOSTA:
Inclusão, no objetivo do programa, de uma ampliação das ações

desenvolvidas pelo comitê gestor estadual para a criança e
adolescente do semi-árido mineiro e alteração da finalidade da ação
no sentido de articular políticas públicas e mobilizar municípios,
visando à garantia e melhoria de condições de vida de crianças e
adolescentes dessa região, investindo na criação de um observatório
da criança e do adolescente do semi-árido.

Produto: Ação Realizada
Unidade de Medida: Ação.
* - A tabela contendo as metas física e financeira de 2009 (Estadual)

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.005/2008
PROPONENTE: José Barbosa Filho (Zinga)
ENTIDADE: Associação Mineira de Municípios da Área Mineira da

Sudene
ÁREA DE RESULTADOS: Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Incentivo à retomada do cultivo do algodão no Norte de Minas, como

forma de dinamizar o setor com enfoque para a agricultura familiar, em
especial numa região que já experimentou grandes colheitas no
passado e que hoje pode voltar a ser destaque, valendo-se de
modernos recursos da biotecnologia.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.006/2008
PROPONENTE: Jarbas Siqueira Ramos
ENTIDADE: Associação Cultural Companhia do Sonho
ÁREA DE RESULTADOS: Rede de Cidades e Serviço
PROGRAMA: 009 Circuitos Culturais de Minas Gerais
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Implantação de Centro Regional de Referência de Arte e

Cultura/Teatro Municipal em Montes Claros
Finalidade: Construção de equipamento cultural de referência

regional, dotado de um grande teatro, áreas destinadas a exposições,
salas de ensaios e reuniões de entidades culturais.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.007/2008

PROPONENTE: José Barbosa Filho (Zinga)
ENTIDADE: Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene
ÁREA DE RESULTADOS: Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.
PROGRAMA: 148
AÇÃO: 4403
PROPOSTA:
Alteração da finalidade, acrescentando-se qualificação de gestores

municipais e inclusão da região do Norte de Minas com distribuição
das metas financeiras e meta física de 6 Municípios.

* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-
2011 (Norte de Minas e Jequitinhonha/Mucuri) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.008/2008

PROPONENTE: José Barbosa Filho (Zinga)
ENTIDADE: Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene
ÁREA DE RESULTADOS: Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.
PROGRAMA: 148
AÇÃO: 4296
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PROPOSTA:
Alteração da regionalização, incluindo a região do Norte de Minas

com distribuição das metas financeiras e meta física de 6 Municípios.
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Norte de Minas e Jequitinhonha/Mucuri) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 21.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.009/2008

PROPONENTE: Ederson da Cruz Pereira
ENTIDADE: PMMG
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA: 160
AÇÃO: 4104
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Manutenção do Proerd
Finalidade: Destinação de recursos financeiros para a realização do

Proerd (Programa de Prevenção e Resistência às Drogas) no Norte de
Minas.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.010/2008

PROPONENTE: Ederson da Cruz Pereira
ENTIDADE: PMMG
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social.
PROGRAMA: 021 Gestão Integrada de Ação e Informação da

Defesa Social
AÇÃO: 1187
PROPOSTA:
Construção e manutenção de dois prédios destinados à instalação

de AISP (Áreas Integradas de Defesa Social - AIDS) em Montes
Claros (contemplando a região com a construção dos prédios), além
de aquisição de terrenos destinados a esse fim.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.011/2008

PROPONENTE: Ederson da Cruz Pereira
ENTIDADE: PMMG
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ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social.
PROGRAMA
AÇÃO:
PROPOSTA:
Realização de leilões dos veículos recolhidos no pátio do Detran em

Montes Claros com ocorrência semestral, a fim de atender à demanda
(a existência de apenas um leiloeiro oficial no Estado não é
suficiente).

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.012/2008

PROPONENTE: Augusto Rodrigues Coreiro
ENTIDADE: Conselho Comunitário do Desenvolvimento Rural do

Distrito de Simão Campos
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva.
PROGRAMA: 028 Minas sem Fome
AÇÃO:
PROPOSTA:
Combate à fome e à pobreza, além de atuação na conservação do

meio ambiente. Compra de tratores para o incremento da atividade
agrícola e construção de barragens de pequeno e médio porte.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.013/2008

PROPONENTE: Fátima Guedes
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Montes Claros
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social.
PROGRAMA: 059 Convivência com a Seca e Inclusão Produtiva.
AÇÃO: 1375
PROPOSTA:
Perenização de rios e córregos através da construção de

reservatórios, minimizando os efeitos da seca.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.014/2008
PROPONENTE: Bernadete Lourdes Borges de Oliveira
ENTIDADE: Pastoral do Menor
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social.
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PROGRAMA: 189
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de delegacias especializadas em adolescentes em conflito

com a lei, a fim de atender com dignidade os adolescentes autores de
atos infracionais, compostas por equipes multi-disciplinares que
saibam lidar com os jovens e seus familiares.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.015/2008

PROPONENTE: Jailson José Ferreira
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Pai Pedro
ÁREA DE RESULTADOS: Defesa Social
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Melhoria no atendimento do Sistema Único de Saúde; atuação na

rodovia MG122 que liga Porteirinha a Pai Pedro; melhoria da
segurança no Município de Pai Pedro (aumento do número de
policiais); Construção de casas populares e barragens, atenção aos
problemas de habitação e seca no Município.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.016/2008

PROPONENTE: Ramon de Carvalho Guimarães
ENTIDADE: RG Arquitetura e Urbanismo
ÁREA DE RESULTADOS:. Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.
PROGRAMA: 059 Convivência com a Seca e Inclusão Produtiva.
AÇÃO: 1367
PROPOSTA:
Alteração de finalidade da ação para: “Implementar unidades físicas

de pesquisa e difusão de tecnologia como um processo de
sustentabilidade tecnológica para atividade econômica da região, com
construções geologicamente viáveis (permacultura).”

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.017/2008

PROPONENTE: José Barbosa Filho (Zinga)
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ENTIDADE: AMAMS
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e

Desenvolvimento
PROGRAMA: 152
AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA PROPOSTA:
Inclusão dos municípios de Buenópolis e Janaúba no Programa 152

- Programa Aeroportuário de Minas Gerais – Proaero.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.018/2008
PROPONENTE: José Barbosa Filho (Zinga)
ENTIDADE: Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene
ÁREA DE RESULTADOS: Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.
PROGRAMA: 148 Programa de Desenvolvimento Turístico do

Nordeste - fase dois – Prodetur/ne-ii
AÇÃO:
PROPOSTA:
Inclusão dos Municípios de Buenópolis, Augusto de Lima e

Montezuma no Programa Estadual de Apoio ao Turismo implantado
pela Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.019/2008

PROPONENTE: José Barbosa Filho (Zinga)
ENTIDADE: AMAMS
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e

Desenvolvimento
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Implantação de trem suburbano entre Montes Claros e Capitão

Enéas (VLT – Veículo leve sobre trilhos – para transporte de
passageiros, projeto em anexo).

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.020/2008

Do Conselho Estadual da Mulher, solicitando seja apresentada ao
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Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para 2008-2011
emenda incidente sobre o Programa 162 - Desenvolvimento das
Políticas de Direitos Humanos - da Área de Resultados Redução da
Pobreza e Inclusão Produtiva, com a finalidade de formar e capacitar
conselhos municipais de direitos da mulher e com as metas físicas e
financeiras que menciona; e seja apresentada ao projeto da Lei
Orçamentária para 2009 emenda com o mesmo objetivo. (- À
Comissão de Participação Popular.)

“MENSAGEM Nº 300/2008*
Belo Horizonte, 19 de novembro de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, Projeto de Lei anexo que autoriza a
abertura de crédito suplementar de R$78.931.321,00 (setenta e oito
milhões, novecentos e trinta e um mil e trezentos e vinte e um reais)
em favor do Tribunal de Justiça 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 do Estado de Minas Gerais, medida só viável mediante
proposta legislativa, o que ora se cumpre.

O crédito suplementar destina-se a complementar recursos para
cobrir despesas com pessoal e encargos sociais para 2008, no valor
de R$57.745.321,00 (cinqüenta e sete milhões, setecentos e quarenta
e cinco mil e trezentos e vinte e um reais), proventos de pensionistas
e outras despesas correntes no valor de R$19.386.000,00 (dezenove
milhões e trezentos e oitenta e seis mil reais) e aquisição de
equipamentos e material permanente no valor de R$1.800.000,00
(hum milhão e oitocentos mil reais), utilizando as seguintes fontes de
recursos:

I – R$5.750.000,00 (cinco milhões e setecentos e cinqüenta mil
reais) provenientes de anulação de dotações orçamentárias do
Tribunal de Justiça;

II – R$54.145.321,00 (cinqüenta e quatro milhões, cento e quarenta
e cinco mil e trezentos e vinte e um reais) provenientes de excesso de
arrecadação previsto para o corrente exercício; e

III - R$19.036.000,00 (dezenove milhões e trinta e seis mil reais)
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provenientes de excesso de arrecadação da receita da Taxa de
Fiscalização Judiciária previsto para o corrente exercício.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares o expediente em anexo.

Atenciosamente,
Antonio Augusto Junho Anastasia
Vice-Governador, no exercício do cargo de Governador do Estado

de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI Nº 2.897/2008

Autoriza a abertura de crédito suplementar de R$78.931.321,00 ao
Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Justiça 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 do Estado de Minas Gerais TJMG, no valor de
R$78.931.321,00 (setenta e oito milhões, novecentos e trinta e um mil
e trezentos e vinte e um reais), para atender a:

I – despesas com pessoal e encargos sociais, no valor de
R$57.745.321,00 (cinqüenta e sete milhões, setecentos e quarenta e
cinco mil e trezentos e vinte e um reais);

II – despesas com proventos de pensionistas e outras despesas
correntes, no valor de R$19.386.000,00 (dezenove milhões e
trezentos e oitenta e seis mil reais); e

III – despesas com aquisição de equipamentos e material
permanente, no valor de R$1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil
reais).

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

I – anulação de dotações orçamentárias do TJMG, no valor de
R$5.750.000,00 (cinco milhões e setecentos e cinqüenta mil reais);

II - excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, no
valor de R$54.145.321,00 (cinqüenta e quatro milhões, cento e
quarenta e cinco mil e trezentos e vinte e um reais); e

III – excesso de arrecadação da receita da Taxa de Fiscalização
Judiciária previsto para o corrente exercício, no valor de
R$19.036.000,00 (dezenove milhões e trinta e seis mil reais).
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Art. 3º - A implementação desta lei observará o disposto no art. 169
da Constituição da República e as normas pertinentes da Lei
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 4º - 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.

PARECER SOBRE OS PROCESSOS DE LEGITIMAÇÃO DE POSSE
DE TERRAS DEVOLUTAS DO ESTADO A QUE SE REFERE A

MENSAGEM Nº 212/2008
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da competência que lhe confere o

inciso V do art. 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o
disposto no inciso XXXIV do art. 62 dessa Carta, enviou a esta Casa,
por intermédio da mensagem em epígrafe, 10 processos
administrativos de legitimação de posse de terra devoluta rural do
Estado.

A mensagem foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/5/2008 e
distribuída a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o
art. 102, IX, “e”, do Regimento Interno.

Em observância às regras emanadas da Decisão Normativa da
Presidência nº 18, de 1993, que disciplina a tramitação da matéria,
compete ao presente órgão colegiado, nesta fase preliminar dos
trabalhos, examiná-la quanto aos pressupostos legais.

Fundamentação
Por intermédio da Mensagem nº 212/2008, o Governador do Estado

encaminhou a esta Assembléia Legislativa, para aprovação, 10
processos de legitimação de lotes de terras devolutas rurais, situados
nos Municípios de Montezuma e Rio Pardo de Minas, nove com área
entre 100ha e 250ha, devidamente instruídos pelo Instituto de Terras
do Estado de Minas Gerais – Iter-MG –, autarquia vinculada à
Secretaria de Estado Extraordinária para Assuntos de Reforma
Agrária.

O inciso XXXIV do art. 62 da Constituição do Estado atribui à
Assembléia Legislativa a competência privativa de aprovar,



967

previamente, a alienação ou a concessão de terra pública,
ressalvados os casos de legitimação de terras devolutas situadas no
perímetro urbano ou na zona de expansão urbana, com área limitada
a 500m² e 2.000m², respectivamente; de alienação ou concessão de
terra pública prevista no plano de reforma agrária estadual aprovado
em lei; de concessão gratuita do domínio de área devoluta rural
inferior a 50 hectares a quem cumpra os requisitos constitucionais; de
ação judicial discriminatória, limitada a área de 250 hectares,
cumprida sua função social, nos termos do art. 186 da Constituição
Federal, e devolução, pelo ocupante, da área remanescente; e de
alienação ou concessão de terras públicas e devolutas rurais com
área de até 100ha.

Cabe observar, ainda, que o § 6º do art. 247 permite a alienação de
terra devoluta rural, por compra preferencial, até a área de 250
hectares, a quem torná-la economicamente produtiva e comprovar sua
vinculação pessoal com ela.

De acordo com o art. 18 da Lei nº 11.020, de 1993, que dispõe sobre
terras públicas e devolutas estatuais, para tornar a gleba
economicamente produtiva o posseiro deve utilizar, no mínimo, 30%
de sua área aproveitável para agricultura, 50% para pecuária, ou 40%
nas duas atividades. A vinculação pessoal à terra é definida pelo art.
19 da referida Lei nº 11.020 como a residência em localidade que
permita ao ocupante ou a seus familiares assistência permanente à
área e a sua efetiva utilização econômica.

Cabe ressaltar que o processo do requerente Sidnei Alves de
Almeida e outro refere-se a uma gleba de 311,5657ha, área superior
ao limite constitucional, e, por isso, deverá ser devolvido ao Iter para
as providências necessárias à divisão entre as partes.

Também deverá ser retirado do rol de terras a serem alienadas o
processo do requerente José Alfredo Freitas Costa, uma vez que
parecer jurídico, a fls. 4, indica que o imóvel está em área de
expansão urbana.

Feitas essas alterações, importa esclarecer que a tramitação dos
demais processos encontra-se de acordo com a legislação vigente e
observará a aplicação da Lei nº 11.020, de 1993, que dispõe sobre
terras públicas e devolutas estaduais.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela apresentação do seguinte

projeto de resolução.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº /2008

Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam aprovadas, de conformidade com o disposto no art.

62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras
devolutas especificadas no Anexo desta resolução, observada a
enumeração dos respectivos beneficiários.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo

(a que se refere o art. 1º da Resolução nº , de de de 2008)
* - A tabela contendo o Anexo a que se refere o art. 1º da Resolução

nº    , de de de 2008 foi publicada no “Diário do Legislativo” de
21.11.2008.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente e relator - Antônio Carlos Arantes -

Chico Uejo - Getúlio Neiva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.232/2008
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Braulio Braz, o projeto de lei em tela tem

por objetivo dar denominação ao trecho da Rodovia MG-132 que liga
o Município de Alto Rio Doce à BR-040.

Após exame preliminar da matéria realizado pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou,
cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos
termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.232/2008 tem por finalidade dar a

denominação de Rodovia Geraldo Machado Mendes ao trecho da
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Rodovia MG-132 que liga o Município de Alto Rio Doce à BR-040.
Natural do Município de Santa Bárbara do Tugúrio, Geraldo

Machado Mendes faz parte da história de Alto Rio Doce, pois dedicou
56 anos de sua vida sacerdotal à paróquia deste Município. Foi mais
que guia espiritual da comunidade, uma vez que se tornou amigo e
conselheiro de jovens, adultos e idosos, conhecendo as aspirações e
anseios de cada um deles.

Conquistou a admiração e respeito de todos por sua fé, integridade
moral e amizade sincera, razão que motiva e torna meritória a
homenagem pretendida pelo projeto de lei em análise.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem o objetivo de inserir a identidade
profissional do homenageado no art. 1º da proposição.

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

2.232/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2008.
Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.653/2008

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo dar denominação ao trecho da Rodovia MG-
229 entre o Município de Dom Joaquim e o entroncamento do
Município de Conceição do Mato Dentro.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.653/2008 tem por finalidade dar a

denominação de Rodovia Prefeito Hélio Thomaz Neto ao trecho da
Rodovia MG-229 que liga o Município de Dom Joaquim ao
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entroncamento do Município de Conceição do Mato Dentro.
Natural de Dom Joaquim, Hélio Thomaz Neto sempre se preocupou

com a prosperidade da comunidade em que vivia e buscou a política
como instrumento de transformação e desenvolvimento.

Assumiu, em 1967 e 1982, o comando do Executivo Municipal,
ocasiões em que priorizou obras estruturais, como o calçamento das
principais ruas da cidade, a abertura de novas vias, a implantação do
sistema de abastecimento de água e esgoto no Distrito de Gororós e a
aquisição do imóvel onde se encontra instalada a Câmara Municipal.
Preocupado com o futuro, apoiou a fundação da escola normal,
construiu três escolas municipais e o balneário Recanto da Represa.
Suas administrações se pautaram pelo equilíbrio financeiro e o não-
endividamento.

Conhecido por sua simplicidade e humanismo, foi provedor do
Hospital Nossa Senhora das Graças em campanha pela sua não-
desativação e prestou relevantes serviços à zona rural, coordenando o
programa Funrural por quase 20 anos.

Como era seu sonho a pavimentação da rodovia que liga Dom
Joaquim a Conceição do Mato Dentro, por ver nesse caminho uma
alternativa para o progresso sustentável do seu Município, é meritória
a pretensão da proposição em análise, dando seu nome a um trecho
da rodovia, para que seus exemplos permaneçam na memória dos
dom-joaquinenses.

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

2.653/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2008.
Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.840/2008

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe visa
declarar de utilidade pública a Irmandade Nossa Senhora das Mercês
de Montes Claros, com sede no Município de Montes Claros.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de



971

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 2.840/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Irmandade Nossa Senhora das Mercês de Montes Claros, entidade
de direito privado, sem fins lucrativos e filantrópica, que tem como
objetivo precípuo auxiliar a comunidade por meio de assistência
médico-hospitalar e educacional. Para tanto, mantém serviços
hospitalares e de assistência social e presta serviços domiciliares ou
comunitários de extensão na área de saúde, com objetivo curativo e
preventivo. Na área educacional, mantém residentes e estagiários nas
dependências de seu hospital; desenvolve ensino e pesquisa nas
áreas médica, paramédica e hospitalar e realiza cursos, seminários e
simpósios de aperfeiçoamento e extensão nas áreas de saúde e de
assistência social.

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

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

nº 2.840/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2008.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.842/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Associação Beneficente,
Assistencial, Cultural e Esportiva - Clube da Melhor Idade - Abace-
CMI -, com sede no Município de Recreio.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.842/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Beneficente, Assistencial, Cultural e Esportiva - Clube
da Melhor Idade, com sede no Município de Recreio, que tem como
finalidade precípua congregar pessoas da terceira idade,
assegurando-lhes bem-estar e o exercício pleno da cidadania.

Além desse objetivo voltado para seus associados, oferece
assistência social à população carente, combate a fome e a pobreza e
realiza programas de proteção à família.

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

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

nº 2.842/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.864/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Educacional e Cultural de
Candeias, com sede no Município de Candeias.

A proposição foi publicada em 7/11/2008 e enviada à Comissão de
Constituição e Justiça, que a examinará sob os aspectos jurídico,
constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art.
102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.864/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Educacional e Cultural de Candeias.
Os requisitos para que as associações e fundações em

funcionamento no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão
elencados no art. 1º da Lei nº 12.972, 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
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ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelo respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 10 do seu estatuto preceitua que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social, localizada no Município de Candeias e detentora do título de
utilidade pública estadual; e o art. 16 determina que seus dirigentes e
associados não serão remunerados.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.864/2008.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Neider Moreira - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 114/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o Projeto de Lei nº
114/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.288/2006, “dispõe sobre os direitos do usuário dos serviços, dos
programas, dos projetos e dos benefícios da assistência social do
Estado e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 27/2/2007, o projeto foi
examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Compete agora a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da
proposição, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XIV, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise tem por escopo definir os direitos dos

usuários dos serviços, programas, projetos e benefícios da assistência
social no âmbito do Estado. Consoante os termos pelos quais se
expressa, a proposição define o sentido geral da relação entre usuário
e sistema público de assistência social, estabelece um rol de direitos a
que o cidadão fará jus, e define sanções e responsabilidades,
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especialmente incidentes sobre componentes da rede de assistência
social.

Conforme salientado pelo parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, a matéria tanto se vincula à cidadania política, na medida em
que confere ao usuário uma relação equilibrada com o poder público,
na qual o papel de cidadão se sobrepõe ao de súdito, quanto trata da
cidadania social, pois também disciplina a inserção do usuário na
política de assistência social.

Deixando de lado a matéria expurgada pelo Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, por
incongruência com o objeto da proposição, pode-se observar a
adequação do projeto à política pública de assistência social.
Aperfeiçoa, especialmente, o conteúdo democrático do arranjo
institucional que delineia o sistema único de assistência social, no qual
se pretende que o cidadão que com ele se relaciona seja protagonista,
tanto quanto os gestores.

Observe-se, então, o enquadramento da proposta no sentido da
política pública mencionada, especialmente ante a importância dos
direitos que se pretende conferir aos usuários. O tratamento dado à
matéria fortalece o sistema de assistência social, cujo objetivo
principal é exatamente assegurar condições concretas para a
cidadania plena da parcela da população materialmente mais frágil.

Note-se, ademais, que o teor do projeto está em absoluta
consonância com a legislação que estabelece o planejamento e os
meios para a execução da política pública de assistência social, quais
sejam o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária.

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

114/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição
e Justiça.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2008.
Rosângela Reis, Presidente e relatora - Elisa Costa - Antônio Carlos

Arantes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.393/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.393/2008
tem por escopo alterar a Lei nº 6.763, de 26/12/75, que consolida a
legislação tributária do Estado.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 22/5/2008, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno, emitir parecer sobre a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
A proposta em análise pretende inserir no rol de isenções relativas

ao pagamento da Taxa de Segurança Pública as partidas de futebol
profissional realizadas no Estado, estando, atualmente, previstas
somente aquelas realizadas nos Estádios Governador Magalhães
Pinto e Raimundo Sampaio, conforme o disposto no inciso XIV do art.
114 da Lei nº 6.763, de 1975.

Verifica-se, portanto, que a medida proposta no projeto em apreço
diz respeito à cobrança de tributos estaduais, sendo da competência
exclusiva do Estado dispor sobre a questão. Ressalte-se que, no
momento oportuno, a proposição deverá ser submetida à criteriosa
apreciação da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a
qual irá pronunciar-se sobre o mérito do projeto, nos lindes de sua
competência.

No que concerne ao aspecto jurídico-constitucional da proposição,
cabe-nos esclarecer que taxa é um tributo que tem como suporte
fático a prestação de serviço público ou a prática de atos de poder de
polícia, ambos específicos e divisíveis, pelo ente político competente
para realizá-los. Como tributo, a taxa está sujeita aos princípios
fundamentais de contenção ao poder de tributar, como o da legalidade
da tributação. Este princípio exige lei em sentido formal, instrumento
normativo proveniente do Poder Legislativo, e material, norma jurídica
geral e impessoal, abstrata e obrigatória, para a instituição, alteração
e extinção de tributos.

Vê-se, portanto, que a competência para instituir as medidas
pretendidas no projeto em questão é do ente federado que exerce o
poder de polícia sobre a atividade do particular ou presta o serviço
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público ou o disponibiliza para o contribuinte, ainda que este não o
utilize efetivamente. Cabe, então, ao Estado membro dispor sobre a
matéria, em razão de ser ele o prestador de tais serviços públicos,
direta ou indiretamente, o que está sendo feito por meio de lei em
sentido material e formal. Dessa forma, a proposição em tela atende
às determinações constitucionais relativas à matéria.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a taxa
“resulta da prestação de serviço público específico e divisível, cuja
base de cálculo é o valor da atividade estatal deferida diretamente ao
contribuinte” e “deve ser proporcional ao custo da atividade do Estado
a que se vincula”. Além disso, “há de ter um limite, sob pena de
inviabilizar, à vista do valor cobrado, o acesso” ao serviço “(Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 948/GO, Tribunal Pleno do STF,
Rel. Min. Francisco Rezek. Requerente: Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil. Requerido: Assembléia Legislativa do
Estado de Goiás. Requerido: Governador do Estado de Goiás. DJU
17.03.2000)”.

Por sua vez, a Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000, estabelece,
em seu art. 14, que a concessão de qualquer benefício de natureza
tributária do qual decorra renúncia de receita deve estar
acompanhada da estimativa do impacto financeiro-orçamentário no
exercício em que deverá iniciar sua vigência e nos dois exercícios
seguintes, como também da demonstração de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária ou, ainda,
deverão ser adotadas medidas de compensação, por meio de
aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

Atendendo as determinações legais, foi enviada a esta Casa, por
meio do Ofício nº 728/2008/SUBSCC, de 13/11/2008, Nota Técnica
informando que a medida prevista no projeto em tela acarretará
renúncia de receita no valor de R$521.472,95. Segundo o documento,
o benefício proposto atende ao princípio da isonomia tributária,
previsto no art. 150, II, da Carta Magna, uma vez que os estádios da
Capital já usufruem da referida isenção, concluindo, dessa forma, pela
aprovação da projeto.

Também foi enviado junto com a Nota Técnica estudo de impacto
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esclarecendo que a Taxa de Segurança Pública –TSP – é título
genérico, que envolve várias espécies de atuação da polícia, sem
códigos de receitas específicos, tendo sido, dessa forma, consultada a
base de dados da Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG.

Por sua vez, consta no citado documento que, na informação
repassada pela PMMG, não há discriminação da TSP por local de
evento, não tendo sido possível quantificar o total apropriado referente
aos Estádios Governador Magalhães Pinto e Raimundo Sampaio,
situados na Capital, e àqueles situados do interior do Estado. Como o
levantamento fornecido trouxe o total por associações esportivas,
estimou-se que a receita tributária dos estádios citados seria
aproximadamente aquela informada para os três grandes clubes da
Capital e, para o restante do Estado, o montante total deduzida a
receita tributária anterior.

Assim, foi apresentado, ao final do documento, o resultado do
impacto da referida isenção, constando o valor de R$2.324.225,26,
referente ao total geral; o valor de R$1.802.752,31, referente à
estimativa dos Estádios Governador Magalhães Pinto e Raimundo
Sampaio, com efeitos desde 28/12/2007; e o valor de R$521.472,95,
para os demais estádios mineiros.

Apresentamos, ao final deste parecer, emenda com o intuito de
isentar do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – a
comercialização de armas adquiridas por policiais civis, militares,
bombeiros e Agentes de Segurança Penitenciária, para uso pessoal e
com recursos próprios, uma vez que tal medida propiciará um melhor
aparelhamento do efetivo e não irá gerar despesa para o Estado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.393/2008 com
a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1
Acresente-se o seguinte art. 2º, passando o atual art. 2º a art. 3º:
“Art. 2º – O art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 62:
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‘Art. 12 – (...)
§ 62 – Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstas em regulamento, a reduzir a até 0% (zero por
cento) a carga tributária nas saídas internas de armas e munições
adquiridas por policiais civis, militares, bombeiros e Agentes de
Segurança Penitenciária, limitada a uma arma por policial, bombeiro
ou Agente, para uso próprio.’.”.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.445/2008

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o Projeto de Lei nº
2.445/2008 “dispõe sobre a atividade de despachante documentalista
e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 6/6/2008, o projeto foi
distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo
nº 1.

Compete a esta Comissão examinar o mérito da proposição, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, I, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A atividade de Despachante Documentalista faz parte da

Classificação Brasileira de Ocupações disponibilizada pelo Ministério
do Trabalho e Emprego, documento que reconhece, nomeia e codifica
os títulos e descreve as características das ocupações do mercado de
trabalho brasileiro. Assim, de acordo com o órgão ministerial, com
uma descrição resumida, sob o título “Despachante Documentalista -
Despachante, Despachante de Documentos, Despachante Policial,
Emplacador”, os despachantes documentalistas “representam o
cliente junto a órgãos e entidades competentes, solicitam a emissão
de documentos de pessoas físicas e jurídicas, de bens móveis e
imóveis, alvarás, licenças e laudos diversos, efetuam inscrições,
alterações e baixas em registros e cadastros, gerenciam serviços e
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atividades dos clientes, organizam arquivos de dados e monitoram
datas de vencimento de documentos, regularizam débitos e créditos,
apuram e pagam impostos, taxas e emolumentos, requerem isenções,
cancelamentos, parcelamentos e suspensões de pagamentos de
débitos, a devolução de indébitos e o recebimento de indenizações,
seguros, pecúlios e pensões”.

Nesse contexto, a proposição em exame estabelece que
despachante documentalista é a pessoa física e habilitada que,
mediante a anuência do cliente e independentemente de mandato,
representa-o perante os órgãos públicos, nos atos de trâmite de
documentos de veículos automotores, impostos sobre a propriedade,
taxas, multas e emolumentos incidentes sobre serviço de trânsito e
transporte, na revalidação de segundas vias da Carteira Nacional de
Habilitação – CNH –, na obtenção de atestados de qualquer natureza
e de documentos e certidões perante órgãos públicos.

Prevê, ainda, a proposição, a inscrição do despachante
documentalista junto ao Conselho Regional dos Despachantes
Documentalistas do Estado de Minas Gerais – CRDD-MG –, a área de
circunscrição para o exercício dessa profissão, os direitos e deveres
decorrentes do exercício dessa atividade, bem como os requisitos
para que a pessoa atue como despachante documentalista.

Entre outras medidas previstas no projeto, destacam-se as que
dizem respeito à responsabilidade do despachante por eventuais
prejuízos causados a seus clientes, às punições disciplinares e às
condições de cancelamento da inscrição e ao credenciamento junto
ao Conselho Regional de até dois prepostos que o despachante
indicar.

Com a edição da Lei Federal nº 10.602, de 12/12/2002, que dispõe
sobre o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos
Despachantes Documentalistas e dá outras providências, ficou
estabelecido, nos termos do art. 1º, “caput”, da referida lei, que o
Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos normativos e
de fiscalização profissional dos despachantes documentalistas.

Ainda de acordo com o disposto na Lei nº 10.602, o Conselho
Federal exerce jurisdição em todo o território nacional, e os Conselhos
Regionais em cada uma das unidades federativas correspondentes.
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Nos termos do art. 6º, o Despachante Documentalista tem mandato
presumido de representação na defesa dos interesses de seus
comitentes, salvo para a prática de atos para os quais a lei exija
poderes especiais; e, finalmente, nos termos do art. 7º, os
profissionais de que trata a mencionada lei, “já habilitados a atuar
junto a órgãos públicos”, têm assegurada a inscrição no respectivo
Conselho.

Com fulcro na lei federal citada, o Estatuto do Conselho Federal dos
Despachantes Documentalistas do Brasil – CFDD-BR – determina que
os Despachantes Documentalistas só poderão exercer a profissão
quando devidamente inscritos no Conselho Regional de Despachante
Documentalista – CRDD – da região em que pretendem atuar e na
forma desse Estatuto (art. 75, “caput”).

Outrossim, nos termos do art. 67, entre as competências dos
Conselhos Regionais de Despachantes Documentalistas, destacam-
se as de fiscalização do exercício da profissão na área de sua
circunscrição, de registro e habilitação para o exercício da profissão e
de incentivo e contribuição para o aprimoramento técnico, científico e
cultural da profissão de Despachante.

Analisando-se os dispositivos da proposição, depreende-se a
necessidade de maior controle das atividades de despachante,
zelando-se, portanto, pelo bem-estar da sociedade, como também
pelo reconhecimento profissional daquele que atua com
responsabilidade e ética no exercício desse tipo de atividade,
afastando-se os intrusos que denigrem a imagem dessa categoria de
profissionais. Com efeito, há que se reconhecer a importância para os
órgãos públicos do despachante documentalista cadastrado no
Conselho Regional, pois estarão afastados aqueles que atuam como
falsos despachantes, em proteção à coletividade.

Não obstante isto, julgamos necessário apresentar algumas
emendas à proposição em estudo, com vistas ao seu aprimoramento,
notadamente no diz respeito ao acesso dos despachantes aos órgãos
públicos e à definição de regras para o fiel exercício da profissão.

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

nº 2.445/2008 com as Emendas nºs 1 e 2, e pela rejeição do
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Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

EMENDA Nº 1
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... – O Sistema de Registro Automático de Veículos - SRAV -,

que tem por finalidade a agilização do pré-registro, emplacamento,
selagem de placas em veículos novos e o acompanhamento da
tramitação dos procedimentos e da transferência de dados,
homologados pelo sítio do Detran-MG, será disponibilizado,
exclusivamente, para o registro de veículos novos em nome das
locadoras de veículos, despachantes inscritos no Conselho Regional
de Despachantes Documentalistas – CRDD –, empresas de transporte
de cargas e passageiros e para os veículos comercializados pelas
concessionárias, desde que habilitadas perante a Coordenação de
Administração de Trânsito e autorizadas por ato próprio do Chefe do
Departamento de Trânsito de Minas Gerais a operá-lo.”.

EMENDA Nº 2
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - O Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas

do Estado de Minas Gerais – CRDD – Autarquia Corporativa de
Direito Público, deverá, no prazo de cento e oitenta dias a contar da
data da publicação desta lei, realizar processo seletivo de provas e
títulos para o preenchimento de, no mínimo, cem vagas para o
exercício da função de Despachante Documentalista, a fim de
adequar o mercado com esses profissionais.”.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2008.
Ademir Lucas, Presidente - André Quintão, relator - Ivair Nogueira -

Inácio Franco - Chico Uejo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.536/2008

Comissão de Administração Pública
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.”

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/6/2008, a proposição foi
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distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, com a apresentação das Emendas
nºs 1 e 2.

Vem a proposição a esta Comissão para receber parecer sobre o
seu mérito, na forma do art. 188 combinado com art. 102, I, “e”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe visa a obrigar os órgãos e entidades

públicos estaduais a exigir que as entidades que fazem a
intermediação dos jovens aprendizes para o exercício de suas
atividades na administração reservem 20% de vagas para jovens
portadores de necessidades especiais.

A proposição tem como fundamento constitucional o art. 37, inciso
VII, da Constituição da República, que, embora se refira à contratação
de servidores públicos, expressa um princípio de proteção às pessoas
que, por questões de ordem física, encontram dificuldades de inserção
no mercado de trabalho. Nada mais justo que estender a aplicação
desse princípio à contratação dos jovens aprendizes que prestam
serviços na administração pública, conforme autorizado pela
legislação trabalhista em vigor, em especial o art. 402 e seguintes.

Deve-se levar em consideração que a condição de aprendiz para os
jovens oriundos de famílias de baixa renda não apenas configura a
possibilidade de auferir uma renda mensal, muitas vezes fundamental
para o sustento familiar, mas representa sobretudo a porta para o
mercado de trabalho e, por conseguinte, para uma integração social
adequada. A previsão normativa do jovem aprendiz constante da
legislação trabalhista reduz, desta forma, a possibilidade de muitos
jovens se deixarem seduzir pelas tentações oferecidas pelos mundos
do crime e da droga. É um desafio para a sociedade construir um
cenário mais atrativo para esses jovens, oferecendo-lhes uma
perspectiva profissional que justifique a dedicação aos estudos e sua
inserção na sociedade. Certamente a contratação de aprendizes pela
administração pública e pela iniciativa privada constitui uma
importante contribuição para a construção do referido cenário. Nada
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mais justo que haja um espaço reservado aos jovens portadores de
necessidades especiais.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou duas emendas. A
Emenda nº 1 reduz para 10% o percentual de vagas reservadas aos
jovens portadores de necessidades especiais, e a Emenda nº 2 ajusta
a forma de arredondamento quando se identifica fração em
decorrência da aplicação do percentual definido em lei sobre o
número de vagas. Não nos parece adequada a redução do percentual
de 20% para 10%, uma vez que a medida é prejudicial aos possíveis
beneficiários da proposição.

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

nº 2.536/2008 com a Emenda nº 2 e somos pela rejeição da Emenda
nº 1, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2008.
Ademir Lucas, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Inácio Franco -

Chico Uejo - André Quintão.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.556/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o Projeto de Lei nº
2.556/2008 dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de
brinquedos adaptados para crianças portadoras de deficiência nos
locais que especifica.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou, vem agora o
projeto a esta Comissão para que seja emitido parecer quanto ao
mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XIV, do
Regimento Interno

Fundamentação
A proposição em epígrafe pretende obrigar que sejam instalados

brinquedos adaptados para crianças com deficiência nos espaços de
recreação localizados em áreas de lazer abertas ao público.

Essa medida mostra-se sintonizada com os novos paradigmas da
sociedade brasileira. A idéia de integrar as pessoas com deficiência
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ao ambiente social tem orientado e, principalmente, transformado a
realidade, em que as diferenças eram motivo de segregação.

Para que as pessoas com deficiência possam ter liberdade de ir e
vir, sentindo-se parte da comunidade, é necessário proporcionar-lhes
meio físico adequado, que garanta segurança e acesso. O direito à
acessibilidade é objeto das Leis Federais nºs 10.048 e 10.098, de
2000, que prevêem a adequação de vias e espaços públicos, edifícios,
mobiliário urbano e meios de transporte e de comunicação. Ressalte-
se que, em cumprimento à legislação, importantes alterações já
ocorreram no ambiente social. A título de exemplo, podemos citar as
adaptações efetuadas em edifícios públicos do Estado e em prédios
de escolas estaduais para garantir a acessibilidade, bem como
melhorias em diversos espaços públicos.

Em âmbito estadual, a Lei nº 11.666, de 1994, configurou-se como
instrumento importante para assegurar que as pessoas com
deficiência não encontrem obstáculos ao seu direito de ir e vir,
garantindo que os edifícios de uso público possam ser freqüentados
por elas. A Lei nº 11.666 foi regulamentada pelo Decreto nº 43.926, de
2004, que também instituiu o Programa Acessibilidade Minas.

Apesar da legislação existente, ainda se faz necessário editar
normas expressas para garantir acessibilidade em casos específicos,
como os espaços de recreação localizados em área de lazer. Em
virtude das limitações de ordem física, as crianças com necessidades
especiais ficam isoladas do ambiente social, visto que os espaços de
sociabilidade não consideram as suas características. A medida ora
analisada vem preencher essa lacuna existente na legislação.

A Comissão de Constituição e Justiça, tendo em vista a existência
da Lei nº 11.666, entendeu ser mais adequado que a regra pretendida
pelo projeto seja incluída nessa norma, o que levou a Comissão a
apresentar o Substitutivo nº 1. A modificação proposta está em
consonância com o princípio da consolidação das leis. No entanto,
posteriormente à emissão do parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, foi promulgada a Lei nº 17.785, de 2008, que estabelece
diretrizes para facilitar o acesso da pessoa portadora de deficiência ou
com dificuldade de locomoção aos espaços de uso público no Estado.
Dessa forma, julgamos mais adequado que a regra pretendida pela
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proposição seja incluída nessa lei, e não na Lei nº 11.666. Portanto,
impõe-se apresentar o Substitutivo nº 2.

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

2.556/2008 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
Acrescenta o art. 5º-A à Lei nº 17.785, de 23 de setembro de 2008,

que estabelece diretrizes para facilitar o acesso da pessoa portadora
de deficiência ou com dificuldade de locomoção aos espaços de uso
público no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – A Lei nº 17.785, de 23 de setembro de 2008, fica acrescida

do seguinte art. 5º-A:
“Art. 5º-A – O espaço para recreação existente em área de lazer

aberta ao público disporá de equipamentos e brinquedos adaptados
para crianças portadoras de deficiência ou com dificuldade de
locomoção.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2008.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Elisa

Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.788/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 2.788/2008, de autoria do Governador do
Estado, “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 - MinasCaixa - 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. - Credireal - e do Banco
do Estado de Minas Gerais S.A. - Bemge - e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 9/10/2008, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
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Financeira e Orçamentária.
Compete agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, examinar a juridicidade,
a constitucionalidade e a legalidade da proposição.

Fundamentação
Advirta-se, desde já, que a análise efetuada por esta Comissão

acerca da proposição em epígrafe cinge-se aos aspectos jurídicos. A
advertência é importante, uma vez que o projeto ora em exame, que
visa a facilitar o recebimento de créditos pertencentes ao Estado,
versa sobre medidas que têm impacto econômico-financeiro, a ser
verificado, com a devida profundidade e no momento oportuno, no
âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A primeira alteração sugerida pelo projeto incide sobre o art. 2º da
Lei nº 13.439, de 30/12/99. Segundo tal dispositivo, a cessão a título
oneroso, a negociação e a renegociação de direitos e créditos ativos
das carteiras habitacional, bancária e rural da MinasCaixa, que
estejam em cobrança administrativa ou extrajudicial, serão efetuadas
nos termos da referida lei, mediante atualização e, quando for o caso,
precedidos de avaliação e licitação. Em seus incisos, o art. 2º
estabelece duas normas relativas à concretização dos propósitos do
“caput”: autoriza o Poder Executivo a conceder parcelamento dos
valores referentes a direitos e créditos até o limite e nas condições
estabelecidas na lei, desde que os beneficiários ofereçam uma
entrada de valor não inferior a 10% do valor da proposta ou do
contrato, e determina que os honorários advocatícios não incidirão
sobre os créditos em cobrança administrativa.

Agora, a tal dispositivo está sendo acrescido o inciso III, a dispor
que, “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 à 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”.

O objetivo dessa providência, ao que tudo indica, é impor limite ao
percentual de honorários advocatícios, o que tende a facilitar a
quitação da dívida. No entanto, uma vez que a legislação sobre
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honorários inclui-se na matéria atinente ao processo civil, cuja
competência legiferante é privativa da União, por força do inciso I do
art. 22 da Constituição da República, é difícil sustentar a competência
do Estado para fixar o percentual. Todavia, afigura-se razoável
transformar tais percentuais em limite máximo. Dessa forma, o
Executivo estaria abrindo mão de valores excedentes, o que é
perfeitamente possível, em vista da autonomia política estadual
assegurada no art. 18 da Constituição da República.

A segunda alteração afeta a redação dos incisos I e II do art. 3º da
Lei nº 13.439, de 1999. Esse art. 3º dispõe que a “cessão, a
negociação e a renegociação de créditos ajuizados cujos processos
estejam em andamento condicionam-se”, conforme o inciso I, “ao
oferecimento, pelo devedor ou cessionário, de uma entrada não
inferior a 10% (dez por cento) do montante do crédito, atualizado na
data da celebração do acordo, observados os termos originalmente
pactuados e os critérios estabelecidos” na lei, e, conforme o inciso II,
“à atualização do crédito com base no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC - ou no índice que o substituir, acrescido de juros
de 12% (doze por cento) ao ano, na ausência de norma específica
prevista em instrumento próprio”.

Os citados incisos passam, segundo a proposta, a vigorar com a
seguinte redação:

“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
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
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alínea anterior, aplicável para o período anterior a 1º de março de
1991, contado a partir da inadimplência contratual.”

A idéia contida na nova redação do inciso II, como se percebe, é
fazer incidir na atualização do crédito os índices de atualização
monetária dos depósitos de poupança, acrescida de juros simples de
6% ao ano. A existência de duas regras, uma delas referindo-se à TR,
deve-se ao fato de tal taxa só ter passado a existir e a servir de índice
de correção da poupança depois de fevereiro de 1991. No entanto,
sobretudo por razões de ordem redacional, é melhor fundir as duas
regras, já que elas têm o mesmo efeito. Para tanto, basta fazer
referência apenas à expressão “índices de atualização monetária dos
depósitos de poupança”.

Também está sendo proposta nova redação para o art. 8º da Lei nº
13.439, de 1999. Esse dispositivo estatui que os direitos e créditos de
que trata a lei “serão atualizados quando ocorrer cessão, negociação,
renegociação ou alienação, em conformidade com os termos
originalmente pactuados e, na sua ausência, com os termos” da
própria lei, sendo lícito que seus valores sejam recebidos com
redução do saldo devedor, nos seguintes percentuais, aplicados sobre
o montante do crédito atualizado: 40% para pagamento à vista; 35%
para pagamento em 6 parcelas; 30% para pagamento em 12 parcelas;
25% para pagamento em 24 parcelas; 20% para pagamento em 36
parcelas.

Incorpora-se exceção ao “caput” do art. 8º. Tal dispositivo passa a
dispor que os direitos e créditos serão atualizados quando ocorrer
cessão, negociação, renegociação ou alienação, exceto os de
natureza agrícola cedidos à União mediante contrato, alongados nos
termos da Lei nº 9.138, de 1995, e da Resolução nº 2.238, de 1996,
que seguem as normas específicas ditadas pelo Conselho Monetário
Nacional. Justifica-se a exceção, pois os créditos de natureza agrícola
foram adquiridos pela União, cabendo ao Estado administrar o seu
recebimento. Caso o Estado dê desconto, terá ele de cobrir a
diferença quando saldar a dívida com a União, que não pode ser
obrigada a dar o mesmo desconto.

Para que ocorra a atualização, deverão ser observados os termos
originalmente pactuados e os critérios estabelecidos na lei, limitando-
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se a atualização do crédito ao disposto no inciso II do art. 3º, podendo
seus valores ser recebidos com redução do saldo devedor, nos
seguintes percentuais, determinados no inciso I do “caput”, que serão
aplicados sobre o montante do crédito atualizado: para valores até
R$20.000,00, desconto de: a) 80% para pagamento em até 3 parcelas
mensais; b) 70% para pagamento em até 6 parcelas mensais; c) 60%
para pagamento em até 12 parcelas mensais; d) 50% para pagamento
em até 24 parcelas mensais; e) 30% para pagamento em até 36
parcelas mensais; f) 25% para pagamento em até 48 parcelas
mensais. Para valores superiores a R$20.000,00, o inciso II do “caput”
estabelece os seguintes percentuais de desconto, incidentes sobre o
saldo que exceder essa importância, parcelada nas condições
definidas no inciso I: a) 60% para pagamento em até 3 parcelas
mensais; b) 50% para pagamento em até 6 parcelas mensais; c) 40%
para pagamento em até 12 parcelas mensais; d) 35% para pagamento
em até 24 parcelas mensais; e) 30% para pagamento em até 36
parcelas mensais; f) 25% para pagamento em até 48 parcelas
mensais.

Ademais, dispõe o § 1º do novo art. 8º que, para “pagamento
parcelado, o saldo devedor será corrigido mensalmente pelos fatores
de atualização previstos no inciso II do art. 3º”.

Já o § 2º determina que os “créditos de natureza agrícola não
cedidos à União e os dos programas automático e agrícola da Agência
Especial de Financiamento Industrial - Finame - poderão ser recebidos
ou renegociados para pagamento em parcelas anuais, com as
reduções previstas” a seguir: a) 50% para pagamento em até 2
parcelas anuais; b) 40% para pagamento em até 4 parcelas anuais.

Segue o § 3º, para estatuir que 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 do 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”, considerados os descontos
estabelecidos no § 2º do mesmo artigo.

Por sua vez, o § 4º dispõe que os “créditos alongados nos termos da
Resolução nº 2.471, de 1998, seguem as normas específicas ditadas
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pelo Conselho Monetário Nacional, podendo haver a liquidação
antecipada, para pagamento à vista, com desconto de 50% (cinqüenta
por cento)”.

Nos termos do § 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 [seus] incisos I e II, conforme
o caso, 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” da mesma lei. É
melhor, no entanto, que a correção incida a partir da inadimplência, de
forma a estimular, ainda mais, a quitação da dívida, razão pela qual
está sendo proposta alteração do projeto ao final deste parecer.

Finalmente, o § 6º do art. 8º abre a opção de a liquidação do saldo
devedor da carteira imobiliária “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 o mesmo”. Identifica-se aqui pequena
impropriedade vocabular. O termo “inadimplente” não é adequado ao
contexto e será substituído por “adimplente”.

Também é objeto de proposta de alteração o art. 21 da Lei nº
13.439, de 1999, que, na forma atual, extingue os direitos e os
créditos de que trata a lei, ajuizados ou não, cujos valores, atualizados
na data de sua publicação, forem inferiores a R$1.000,00. Segundo o
projeto, o “caput” do dispositivo 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 R$5.000,00 (cinco mil
reais)”.

Por conter uma inconsistência de ordem temporal, o comando será
incluído na proposição como dispositivo independente, e não, como
alteração da lei original.

Nos termos do parágrafo único do novo art. 21, fica 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”.



991

Quanto a essa inscrição, parece mais adequado que ela se restrinja à
dívida ativa e a cadastro de inadimplência do próprio Estado, a
exemplo do Cadastro de Informação de Inadimplência em Relação à
Administração do Estado de Minas Gerais - Cadin-MG -, referido na
Lei nº 14.699, de 6/8/2003. A medida diminui a possibilidade de a
ocorrência de erro de informação trazer prejuízo a qualquer das partes
envolvidas.

A proposta ainda contém o art. 5º, que estende as condições
estabelecidas na Lei nº 13.439, de 1999, “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 àqueles que integram o patrimônio de empresas públicas do
Estado de Minas Gerais”. Além de haver inconveniente de ordem
técnico-legislativa no texto, cuja redação permite interpretar-se que o
Bemge e o Credireal não teriam sido referidos na Lei nº 13.439, de
1999, cabe aprimorar o dispositivo para fazer aplicar-se a lei, em
caráter facultativo, também aos créditos transferidos pelas entidades
acima referidas ao patrimônio de outras entidades do Estado, a
exemplo da Minas Gerais Participações - MGI.

Como as alterações propostas neste parecer atingem praticamente
todos os dispositivos do projeto, afigura-se mais adequado apresentar
substitutivo.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela constitucionalidade,

juridicidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.788/2008 na forma do
Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
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
- MinasCaixa – 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. - Credireal - e do Banco do Estado de
Minas Gerais S.A. - Bemge - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 13.439, de 30 de dezembro de 1999, fica
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acrescido do seguinte inciso III:
“Art. 2º - (...)
III - nas ações de cobrança e execução dos créditos, ajuizadas pelo

Estado de Minas Gerais, os honorários advocatícios não ultrapassarão
o percentual de 2,5% (dois e meio por cento), exceto quando houver
embargo ou ação visando a desconstituição ou revisão desses
créditos, caso em que esse percentual poderá subir para até 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 a seguinte redação:

“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
pactuados e os critérios estabelecidos nesta lei, limitando-se a
atualização do crédito ao disposto no inciso II;

II - à atualização do crédito com base nos índices de atualização
monetária dos saldos dos depósitos de poupança, acrescida de juros
simples de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da inadimplência
contratual, mesmo na ausência de norma específica prevista em
instrumento próprio.”.

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
Federal nº 9.138, de 29 de novembro de 1995, e da Resolução nº
2.238, de 31 de janeiro de 1996, do Banco Central do Brasil, que
seguem as normas específicas ditadas pelo Conselho Monetário
Nacional, serão atualizados quando ocorrer 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.

§ 1º - Poderá ser concedido desconto sobre o montante do crédito
atualizado nos termos do “caput” para pagamento de saldo devedor
de valor igual ou inferior a R$20.000,00 (vinte mil reais), nos
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percentuais a seguir determinados:
I - 80% (oitenta por cento) para pagamento em até três parcelas

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

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

mensais;
IV - 50% (cinqüenta por cento) para pagamento em até vinte e

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

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

e oito parcelas mensais.
§ 2º - Quando o saldo devedor for superior a R$20.000,00 (vinte mil

reais), além dos descontos estabelecidos no § 1º, poderá ser
concedido desconto sobre o saldo que exceder esta importância, nos
percentuais a seguir determinados:

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

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

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

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

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

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

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

§ 4º - Os créditos de natureza agrícola não cedidos à União e os dos
programas automático e agrícola da Agência Especial de
Financiamento Industrial - Finame - poderão ser recebidos ou
renegociados para pagamento em parcelas anuais, com os descontos
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a seguir:
I - 50% (cinqüenta por cento) para pagamento em até duas parcelas

anuais;
II - 40% (quarenta por cento) para pagamento em até quatro

parcelas anuais.
§ 5º - Aos créditos das carteiras rurais não cedidos à União,

renegociados nas bases definidas no art. 5º da Lei Federal nº 9.138,
de 1995, e no inciso IX do art. 1º da Resolução nº 2.238, de 1996,
incluindo posteriores revisões e prorrogações, será aplicada a
legislação específica vigente, podendo haver a liquidação antecipada,
considerando os descontos estabelecidos no § 4º deste artigo.

§ 6º - 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).

§ 7º - A liqüidação do saldo devedor dos mutuários da carteira
imobiliária, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, pode ser feita
com os descontos de que tratam os §§ 1º e 2º deste artigo, sendo o
saldo devedor, a partir da inadimplência, corrigido mensalmente pelos
índices previstos no inciso II do art. 3º desta lei.

§ 8º - 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 esteja adimplente com os impostos e
taxas, inclusive de condomínio, incidentes sobre ele.”.

Art. 4º - Ficam extintos os direitos e os créditos de que trata a Lei nº
13.439, de 1999, ajuizados ou não, cujos valores atualizados na forma
do inciso II do art. 3º da mesma lei forem, em 31 de agosto de 2008,
iguais ou inferiores a R$5.000,00 (cinco mil reais).

Parágrafo único - É facultado não ajuizar créditos de valor inferior a
R$10.000,00 (dez mil reais), que ficarão sujeitos a inscrição em dívida
ativa e em cadastro de inadimplência do Estado.

Art. 5º - As condições estabelecidas nesta lei poderão ser
estendidas aos procedimentos de cobrança de:

I - direitos e créditos adquiridos na alienação das ações das
entidades referidas no Capítulo II da Lei nº 13.439, de 1999;

II - direitos e créditos provenientes das entidades referidas no
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Capítulo II da Lei nº 13.439, de 1999, e que integrem o patrimônio de
órgãos e entidades públicas do Estado de Minas Gerais.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.523/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.523/2007, de autoria do Deput ado Domingos
Sávio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Capitólio o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma
do vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.523/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Capitólio o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Capitólio imóvel com área de 513m² (quinhentos e treze metros
quadrados), situado na Rua São Sebastião, naquele Município,
registrado sob o n° 34.117, a fls. 122 do Livro 3-U , no Cartório do
Registro de Imóveis da Comarca de Piumhi.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se a
abrigar um posto de saúde e o Departamento Municipal de Saúde de
Capitólio.

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2008.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Getúlio Neiva, relator - Gláucia
Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.050/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.050/2008, de autoria do Gover nador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Pedralva o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma
do vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.050/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pedralva o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Pedralva imóvel com área de 575m² (quinhentos e setenta e cinco
metros quadrados), situado na Rua Dr. Jorge Bacha, naquele
Município, registrado sob o n° 6.021, a fls. 31 do Livro 3-E, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Pedralva.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à
implantação do Programa Saúde da Família.

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Getúlio Neiva, relator - Gláucia

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

2.219/2008
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 2.219/2008, de autoria do Deput ado Doutor
Rinaldo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Divinópolis o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na
forma do vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.219/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Divinópolis o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Divinópolis imóvel com área de 18,0730ha (dezoito vírgula zero
setecentos e trinta hectares), situado no lugar denominado Grotão e
Serra do Quintal, naquele Município, registrado sob o n° 90.019, a fls.
4 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Divinópolis.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à
implantação de distrito industrial, para pequenas e microempresas, e
de distrito de base tecnológica, com incubadoras e pequenas
empresas do gênero.

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Getúlio Neiva, relator - Gláucia

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

2.220/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.220/2008, de autoria do Deput ado Doutor
Rinaldo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
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Divinópolis o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na
forma do vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.220/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Divinópolis o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Divinópolis imóvel com área de 65.880m² (sessenta e cinco mil
oitocentos e oitenta metros quadrados), situado no lugar denominado
Grotão e Serra do Quintal, naquele Município, registrado sob o n°
90.020, no Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Divinópolis.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à
implantação de distrito industrial, para pequenas e microempresas, e
de distrito de base tecnológica, com incubadoras e pequenas
empresas do gênero.

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Getúlio Neiva, relator - Gláucia

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

2.301/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.301/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Piranga o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais,
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° 2.301/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Piranga o imóvel

que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Piranga imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados),
situado na Praça do Rosário, no lugar denominado Campo do
Rosário, no Distrito de Santo Antônio do Pirapetinga, naquele
Município, registrado sob o n° 1-1082, a fls. 184 d o Livro 2-D, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Piranga.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à
construção de um posto de saúde.

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Getúlio Neiva, relator - Gláucia

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

2.369/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.369/2008, de autoria do Deput ado Elmiro
Nascimento, que declara 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, 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° 2.369/2008
Declara 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.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto MB –

Movimento do Bem – Centro de Referência e Apoio à Mulher e à
Família, com sede no Município de Patrocínio.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

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

2.455/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.455/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Teófilo
Otôni os imóveis que especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do
vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.455/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Teófilo Otôni os

imóveis que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Teófilo Otôni os seguintes imóveis, situados no lugar denominado
Colônia Francisco Sá, naquele Município, registrados no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Teófilo Otôni:

I - terreno com área de 24.000m² (vinte e quatro mil metros
quadrados), registrado sob o n° 34.170, às fls. 264 v. e 265 do Livro 3-
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AI;
II - terreno com área de 31,2260ha (trinta e um vírgula dois mil

duzentos e sessenta hectares), registrado sob o n° 43.779, às fls.
209v. e 210 do Livro 3-AQ.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o “caput” destinam-se
à instalação de instituições de ensino municipais.

Art. 2° - Os imóveis de que trata esta lei reverter ão ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Getúlio Neiva, relator - Gláucia

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

2.464/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.464/2008, de autoria do Deput ado Wander
Borges, que declara de utilidade pública a Aruanda Lar dos Filhos de
Deus - CEI-Aruanda -, 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° 2.464/2008
Declara de utilidade pública a entidade Aruanda Lar dos Filhos de

Deus - CEI-Aruanda -, com sede no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Aruanda Lar

dos Filhos de Deus - CEI-Aruanda -, com sede no Município de
Sabará.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -
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Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.502/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.502/2008, de autoria do Deput ado Paulo
Guedes, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
Granja Primavera, 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° 2.502/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Granja

Primavera, 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 Granja Primavera, com sede no Município de São
Francisco.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

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

2.503/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.503/2008, de autoria do Deput ado Paulo
Guedes, que declara de utilidade pública o Conselho Municipal de
Entidades de Ação Comunitária de São Francisco – Comenac-SF –,
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° 2.503/2008
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Declara de utilidade pública o Conselho Municipal de Entidades de
Ação Comunitária de São Francisco - Comenac-SF -, 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 Municipal de

Entidades de Ação Comunitária de São Francisco - Comenac-SF -,
com sede no Município de São Francisco.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

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

2.505/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.505/2008, de autoria do Deput ado Paulo
Guedes, que declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais de Quatis, 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° 2.505/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais de Quatis, com sede no Município de São Francisco.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Pequenos Produtores Rurais de Quatis, com sede no Município de
São Francisco.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

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

2.509/2008



1004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.509/2008, de autoria do Deput ado Paulo

Guedes, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Pequenos Produtores Rurais de Tabuado, 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° 2.509/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Pequenos Produtores Rurais de Tabuado, com sede no Município de
São Francisco.

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

Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Tabuado, com sede
no Município de São Francisco.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

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

2.510/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.510/2008, de autoria do Deput ado Paulo
Guedes, que declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais da Comunidade de Croá, 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° 2.510/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Croá, com
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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 Croá, com sede no Município de São Francisco.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

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

2.513/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.513/2008, de autoria do Deput ado Paulo
Guedes, que declara de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Porfia, 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° 2.513/2008
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário de Porfia, 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 Porfia, com sede no Município de
São Francisco.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

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

2.516/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.516/2008, de autoria do Deput ado Paulo
Guedes, que declara de utilidade pública o Grupo Unido da
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Comunidade de Descansador, 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° 2.516/2008
Declara de utilidade pública a entidade Grupo Unido da

Comunidade de Descansador, com sede no Município de São
Francisco.

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

da Comunidade de Descansador, com sede no Município de São
Francisco.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

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

2.517/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.517/2008, de autoria do Deput ado Paulo
Guedes, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
Brejo da Felicidade, 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° 2.517/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Brejo da

Felicidade, 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 Brejo da Felicidade, com sede no Município de São
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Francisco.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

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

2.520/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.520/2008, de autoria do Deput ado Paulo
Guedes, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
Barra do Morro, 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° 2.520/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Barra do

Morro, 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 Barra do Morro, com sede no Município de São
Francisco.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

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

2.539/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.539/2008, de autoria do Deput ado Paulo
Guedes, que declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais da Fazenda Tamanduá, 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° 2.539/2008

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores
Rurais da Fazenda Tamanduá, com sede no Município de São
Francisco.

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

Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Tamanduá, com sede no
Município de São Francisco.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

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

2.546/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.546/2008, de autoria do Deput ado Paulo
Guedes, que declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais de Taboquinha 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° 2.546/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais de Taboquinha 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 dos

Pequenos Produtores Rurais de Taboquinha de Tapera, com sede no
Município de São Francisco.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

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

2.635/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.635/2008, de autoria do Deput ado Chico Uejo,
que declara de utilidade pública a Obra Unida Asilo Padre Eustáquio
da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Coromandel, 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° 2.635/2008
Declara de utilidade pública o Asilo Padre Eustáquio, com sede no

Município de Coromandel.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Asi lo Padre Eustáquio,

com sede no Município de Coromandel.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

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

2.651/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.651/2008, de autoria do Deput ado Padre João,
que declara de utilidade pública a Organização de Produtores e
Moradores do Capão da Cerca e Fagundes, com sede no Município
de Antônio Carlos, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 2.651/2008

Declara de utilidade pública a Organização de Produtores Rurais e
Moradores do Capão da Cerca e Fagundes - Occefa -, com sede no
Município de Antônio Carlos.

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

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

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

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

2.683/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.683/2008, de autoria do Deput ado Ruy Muniz,
que declara de utilidade pública o Centro de Educação para o
Trabalho Virgílio Resi, 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° 2.683/2008
Declara de utilidade pública o Centro de Educação para o Trabalho

Virgílio Resi, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Educação

para o Trabalho Virgílio Resi, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.685/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.685/2008, de autoria do Deput ado Carlos

Mosconi, que declara de utilidade pública a entidade Sociedade de
São Vicente de Paulo Obra Unida Vila Vicentina Elvira Dias, com sede
no Município de Poços de Caldas, 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° 2.685/2008
Declara de utilidade pública a entidade Vila Vicentina Elvira Dias,

com sede no Município de Poços de Caldas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Vila Vicentina

Elvira Dias, com sede no Município de Poços de Caldas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.688/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.688/2008, de autoria do Deput ado Luiz
Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a Associação de
Moradores do Bairro Segismundo Pereira – Amosp –, 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° 2.688/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro

Segismundo Pereira - Amosp -, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de

Moradores do Bairro Segismundo Pereira - Amosp -, com sede no
Município de Uberlândia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.689/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.689/2008, de autoria do Deput ado Alencar da
Silveira Jr., que declara de utilidade pública a Associação Assistencial
Esportiva Peneirinha, com sede no Município de Cambuí, 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° 2.689/2008
Declara de utilidade pública a Associação Assistencial Esportiva

Peneirinha, com sede no Município de Cambuí.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Assistencial Esportiva Peneirinha, com sede no Município de Cambuí.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.699/2008
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 2.699/2008, de autoria do Deput ado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Associação Anjos da
Luz, 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° 2.699/2008
Declara de utilidade pública a Associação Anjos da Luz, com sede

no Município de Itajubá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Anjos da

Luz, com sede no Município de Itajubá.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.702/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.702/2008, de autoria do Deput ado Alencar da
Silveira Jr., que declara de utilidade pública o Instituto Ipanema de
Desenvolvimento Social, com sede no Município de Alfenas, 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° 2.702/2008
Declara de utilidade pública o Instituto Ipanema de Desenvolvimento

Social, com sede no Município de Alfenas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Ipanema de

Desenvolvimento Social, com sede no Município de Alfenas.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.707/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.707/2008, de autoria do Deput ado Alberto
Pinto Coelho, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária Taperense Caminho da Liberdade, com sede no
Município de Conceição do Mato Dentro, 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° 2.707/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Taperense

Caminho da Liberdade, com sede no Município de Conceição do Mato
Dentro.

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

Comunitária Taperense Caminho da Liberdade, com sede no
Município de Conceição do Mato Dentro.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.710/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.710/2008, de autoria do Deput ado Durval
Ângelo, que declara de utilidade pública a entidade Fred uma
Alternativa a Reintegração, com sede no Município de Contagem, 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° 2.710/2008
Declara de utilidade pública a entidade Fred uma Alternativa a

Reintegração, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Fred uma

Alternativa a Reintegração, com sede no Município de Contagem.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor a partir de sua p ublicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.716/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.716/2008, de autoria do Deput ado Gilberto
Abramo, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Unidos do Bairro Ipê Amarelo, com sede no Município de Contagem,
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° 2.716/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Unidos do

Bairro Ipê Amarelo - Ascubia -, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária Unidos do Bairro Ipê Amarelo - Ascubia -, com sede no
Município de Contagem.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -
Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.717/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.717/2008, de autoria do Deput ado Jayro

Lessa, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores do
Bairro Nossa Senhora da Penha – Asmobap –, com sede no Município
de Governador Valadares, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.717/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro

Nossa Senhora da Penha - Asmobap -, com sede no Município de
Governador Valadares.

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

Moradores do Bairro Nossa Senhora da Penha - Asmobap -, com
sede no Município de Governador Valadares.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.718/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.718/2008, de autoria do Deput ado Zezé
Perrella, que declara de utilidade pública o Serviço de Assistência à
Comunidade – Sevac –, 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
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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° 2.718/2008

Declara de utilidade pública a entidade Serviço de Assistência à
Comunidade – Sevac –, 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 Serviço de

Assistência à Comunidade - Sevac -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.720/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.720/2008, de autoria do Deput ado Padre João,
que declara de utilidade pública a Associação Urucaniense de Apoio
ao Idoso – Audai –, com sede no Município de Urucânia, 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° 2.720/2008
Declara de utilidade pública a Associação Urucaniense de Apoio ao

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

Urucaniense de Apoio ao Idoso – Audai –, com sede no Município de
Urucânia.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -
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Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.726/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.726/2008, de autoria do Deput ado Ivair
Nogueira, que declara de utilidade pública a Associação Clube da
Amizade de Guaranésia, com sede no Município de Guaranésia, 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° 2.726/2008
Declara de utilidade pública a Associação Clube da Amizade de

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

Amizade de Guaranésia, com sede no Município de Guaranésia.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.732/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.732/2008, de autoria do Deput ado Wander
Borges, que declara de utilidade pública o Conselho dos Profissionais
de Conservação e Limpeza de Minas Gerais – Compromig –, com
sede no Município de Contagem, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do 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° 2.732/2008
Declara de utilidade pública o Conselho dos Profissionais de

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

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Con selho dos

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

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Gilberto Abramo.
PARECER SOBRE A EMENDA Nº 1 APRESENTADA AO PROJETO

DE LEI Nº 1.888/2007
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
Resultante do desmembramento do Projeto de Lei nº 1.854/2007, de

autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 1.888/2007
dispõe sobre a utilização de recursos do Fundo de Recuperação,
Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas –
Fhidro –, de que trata a Lei nº 15.910, de 21 de dezembro de 2005.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº
1, que apresentou. A Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais opinou pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº
2, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, por sua vez, manifestou-se favoravelmente à
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 3, que apresentou.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foi apresentada, em
Plenário, a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 3, que vem a esta
Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188, § 2º, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo do projeto original encaminhado pelo Governador do

Estado é autorizar a utilização dos recursos financeiros do Fhidro para
custear a criação e implantação de Unidades de Conservação
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destinadas à proteção de recursos hídricos.
No decorrer da tramitação, o projeto recebeu três substitutivos. O

primeiro, da Comissão de Constituição e Justiça, propõe a
incorporação dessa autorização na própria Lei nº 15.910, de 2005,
que regula o Fhidro, tendo em vista a técnica legislativa e o princípio
da consolidação das leis. O segundo, desta Comissão, segue a idéia
central aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, mas
estabelece dois critérios para a aplicação de recursos do Fhidro no
custeio de unidades de conservação: a utilização de recursos
reembolsáveis convertidos em não reembolsáveis; a utilização de
superávits financeiros apurados ao término de cada ano fiscal. Em
seguida, o Governador do Estado, por meio da Mensagem nº
259/2008, encaminhou a esta Casa um novo substitutivo propondo
alterações bem mais amplas no Fhidro. Ao examinar a matéria, a
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou por sua
aprovação na forma do Substitutivo nº 3, o qual incorpora
integralmente as alterações propostas pelo Executivo. Entre essas
alterações, as mais significativas são: o volume de recursos a serem
aplicados na modalidade não reembolsável passa de 55% para, no
mínimo, 70% do volume total de recursos financeiros alocados no
Fundo; a responsabilidade de atuar como agente financeiro dos
recursos não reembolsáveis, hoje a cargo do BDMG, passa a ser da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável – Semad; na aplicação de recursos não reembolsáveis
será dada prioridade a projetos que tenham a finalidade de implantar
os instrumentos de gestão de recursos hídricos previstos na legislação
estadual e de promover a proteção, a conservação e a recuperação
de bacias hidrográficas; a criação e a estruturação de unidades de
conservação estaduais poderão ser custeadas utilizando-se superávits
financeiros apurados ao término de cada exercício fiscal; poderão ser
utilizados recursos não reembolsáveis para financiar projetos que
visem à destinação final de resíduos sólidos urbanos, na forma a ser
estabelecida em regulamento.

Entendemos que essa proposta de reordenamento do Fhidro
representa um avanço na discussão do projeto em vários aspectos:
garante mais recursos a serem aplicados na forma não reembolsável;
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define prioridades de investimento em sintonia com a política de
recursos hídricos; e ainda inclui um tema importante para a política
estadual de meio ambiente: a destinação final de resíduos sólidos.
Entretanto, é necessário promover alterações pontuais no substitutivo
com o intuito de melhor direcionar alguns de seus dispositivos e de
introduzir alguns comandos que aperfeiçoam as diretrizes do Fhidro e
a legislação ambiental.

O Substitutivo nº 3 altera o art. 2º e os arts. 4º a 10º da lei que regula
o Fhidro. Em relação ao art. 4º, que define as entidades passíveis de
serem beneficiadas pelo fundo, propõe-se nova redação para os
incisos III, IV e VII. Na lei, os incisos III e IV estabelecem como aptos
a receber recursos as concessionárias de serviços públicos municipais
e os consórcios intermunicipais que atuam nas áreas de saneamento
e de meio ambiente diretamente relacionadas aos recursos hídricos.
Na nova redação, retira-se a exigência de atuação em áreas de
saneamento e meio ambiente diretamente relacionadas aos recursos
hídricos. A Emenda nº 1 apresentada em Plenário tem por objetivo
justamente suprimir a proposta de alteração do inciso III. Somos
favoráveis a que se retire apenas a obrigatoriedade de haver relação
direta com recursos hídricos, para evitar a exclusão de atividades
relevantes para a preservação ambiental, mas nem sempre
diretamente relacionadas às águas, como a destinação final de
resíduos sólidos e a recomposição de matas nativas.

Já o inciso VII define como beneficiárias do Fhidro as “demais
organizações civis de que tratam os arts. 46 a 49 da Lei nº 13.199, de
1999”, que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos. Ao
examinar essa lei, verifica-se que essas organizações civis são os
consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas, as
associações de usuários de recursos hídricos, as organizações
técnicas de ensino e pesquisa e as organizações não-governamentais
na área de recursos hídricos. No Substitutivo nº 3 mantêm-se apenas
as organizações técnicas de ensino e pesquisa como beneficiárias do
Fhidro, excluindo-se todas as demais. Essa alteração é inadequada,
pois desconsidera um dos pilares da política de recursos hídricos, que
é a gestão participativa. É preciso, isso sim, haver mecanismos
eficientes para selecionar e fiscalizar os projetos financiados no
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âmbito do Fhidro, sem, contudo, eliminar a possibilidade de
participação de entidades civis dedicadas à preservação ambiental.
Para sanar essas questões, apresentamos a Subemenda nº 1 à
Emenda nº 1.

Apresentamos, também, as Emendas nºs 2 a 4 para estabelecer as
seguintes medidas que, a nosso ver, são fundamentais para a
melhoria da qualidade e quantidade das águas: incluir, entre as
prioridades do Fhidro, o financiamento de projetos que visem à
proteção e à recuperação de áreas de recarga de aqüíferos e de
áreas com mananciais estratégicos para o abastecimento público de
água; estender aos Municípios a possibilidade de utilizarem recursos
do Fhidro para a criação e estruturação de unidades de conservação,
de domínio público, que sejam relevantes para a preservação das
águas; criar nova modalidade de unidade de conservação que tenha
por finalidade a proteção de áreas de recarga de aqüíferos ou com
mananciais considerados estratégicos para a garantia do
abastecimento público de água.

Por último, apresentamos a Emenda nº 5 para adequar, segundo a
técnica legislativa, o dispositivo que estabelece prazo para a vigência
do Fhidro. Percebe-se que a intenção do Substitutivo nº 3 é
estabelecer prazo de oito anos contados a partir da publicação da lei
que resultará da aprovação do projeto em análise. Supondo-se que a
lei resultante seja publicada em 2009, esse prazo iria até 2017.
Entretanto, o substitutivo propõe a dilatação do prazo por meio de lei
modificativa, ou seja, o texto proposto no substitutivo passará a
integrar a Lei nº 15.910, que foi publicada em 2005. Assim, o novo
prazo que se pretende institutir seria contado a partir da data de
publicação dessa lei, isto é, a partir de 2005, e se extinguiria em 2013.
Com a redação dada pela Emenda nº 5 mantém-se o horizonte de
2017 para a vigência do Fhidro, quando, então, o Executivo poderá
propor sua prorrogação a partir de uma avaliação do desempenho
desse Fundo.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Substitutivo nº 3,

com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1 e as Emendas nºs 2 a 5, que
apresentamos.
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SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 1
Dê-se aos incisos III, IV e VII do art.4º da Lei nº 15.910, de 2005, a

que se refere o art. 1º do Substitutivo nº 3, a seguinte redação:
“Art. 1º – (...)
‘Art. 4º – (...)
III – concessionárias de serviços públicos municipais que tenham

por objetivo atuar nas áreas de saneamento e meio ambiente;
IV – consórcios intermunicipais regularmente constituídos que

tenham por objetivo atuar nas áreas de saneamento e meio ambiente;
(...)
VII – as seguintes entidades civis previstas nos arts. 46 a 49 da Lei

nº 13.199, de 13 de janeiro de1999:
a) consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas;
b) associações de usuários de recursos hídricos;
c) organizações técnicas de ensino e pesquisa;
d) organizações não-governamentais.’.”.

EMENDA Nº 2
Acrescente-se ao § 4º do art. 5º da Lei nº 15.910, de 2005, a que se

refere o art. 2º do Substitutivo nº 3, o seguinte inciso III:
“Art. 2º – (...)
‘Art. 5º – (...)
§ 4º – (...)
III – proteger, conservar e recuperar áreas de recarga de aqüíferos e

com mananciais estratégicos para a garantia do abastecimento
público de água de populações urbanas e rurais.’.”.

EMENDA Nº 3
Dê-se ao § 5º do art. 5º da Lei nº 15.910, de 2005, a que se refere o

art. 2º do Substitutivo nº 3, a seguinte redação:
“Art. 2º – (...)
‘Art. 5º – (...)
§ 5º – O superávit financeiro do Fhidro, apurado ao término de cada

exercício fiscal, será mantido em seu patrimônio, ficando autorizada a
sua utilização nos exercícios seguintes, inclusive em aplicação na
criação e estruturação de unidades de conservação estaduais e
municipais, de domínio público, relevantes para a preservação de
recursos hídricos.’.”.
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EMENDA Nº 4
Acrescente-se ao Substitutivo nº 3 o seguinte art. 5º, passando o

seu art. 5º a vigorar como art. 6º:
“Art. 5º – O art. 23 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, que

dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no
Estado, fica acrescido do seguinte inciso VI, passando o seu inciso VI
a vigorar como VII:

‘Art. 23 – (...)
VI – a área de proteção de mananciais, assim considerada a área de

recarga de aqüíferos ou área com mananciais estratégicos para a
garantia do abastecimento público de água de populações urbanas e
rurais, que pode estar inserida em propriedade particular, desde que
seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização
da terra e dos recursos naturais do local pelo proprietário.’.”.

EMENDA Nº 5
Substitua-se, no § 3º do art. 5º da Lei nº 15.910, de 2005, a que se

refere o art. 2º do Substitutivo nº 3, o termo “oito” por “doze”.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente e relator - Wander Borges - Inácio

Franco - Almir Paraca.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 22 DE NOVEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/11/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem nº 300/2008
(encaminhando o Projeto de Lei nº 2.897/2008), do Governador do
Estado - Propostas de Ação Legislativa nºs 798 a 1.020/2008, de
autoria popular - Ofícios e cartão - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.898 a 2.904/2008
- Requerimentos nºs 3.063 e 3.064/2008 - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Assuntos Municipais, de Cultura e
do Trabalho - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Doutor
Rinaldo - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Leitura de Comunicações - Discussão e Votação de Indicações:
Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr. Paulo
José de Araújo para Compor o Conselho Estadual de Educação;
encerramento da discussão - 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 - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz -
Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro
Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -
Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Maria Lúcia Mendonça - Neider Moreira - Padre João -
Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela
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Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Walter Tosta - Wander
Borges - Weliton Prado.

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

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

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

MENSAGEM Nº 300/2008
- A Mensagem nº 300/2008, encaminhando o Projeto de Lei nº

2.897/2008, foi publicada na edição anterior.
- As Propostas de Ação Legislativa nºs 798 a 1.020/2008 foram

publicadas na edição anterior.
OFÍCIOS

Do Sr. Miguel Martini, Deputado Federal, parabenizando a Casa
pela homenagem à PUC-MG.

Do Sr. Alexandre Silveira, Deputado Federal, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 2.547/2008, da Comissã o de Transporte.

Do Sr. Jerson Kelman, Diretor-Geral da Aneel, convidando para a
cerimônia de divulgação do Índice Aneel de Satisfação do
Consumidor.

Do Sr. Luís André Muniz, Superintendente de Administração,
Finanças e Gestão de Pessoas da Agência Nacional de Águas - ANA -
, comunicando celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº
2/2007, entre essa Agência, o Igam, este Estado, representado pela
Secretaria de Meio Ambiente, e o Instituto Estadual de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo. (- À Comissão de
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Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Manoel da Silva Costa Júnior, Secretário para Assuntos
Extraordinários de Reforma Agrária, solicitando a indicação de
membro da Comissão de Política Agropecuária para participar de
reunião com a comissão criada pelo Iter para discutir projeto de
emenda à Constituição com a finalidade de estudar meios de
dinamizar o projeto de regularização fundiária desenvolvido pela
autarquia. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional,
relacionando os programas desenvolvidos pela Pasta e colocando-a à
disposição para que as emendas apresentadas ao Projeto de Lei nº
2.786/2008 possam ser direcionadas a essa Secretaria. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei nº 2.786/2008.)

Do Sr. Márcio Nunes, Diretor-Presidente da Copasa-MG, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 219/2007, da Comissão de
Defesa do Consumidor.

Do Sr. Felipe Willer de Araújo Abreu Júnior, Presidente do Conselho
Estadual do Idoso de Minas Gerais, solicitando sejam aprovadas
emendas relacionadas a benefícios para idosos. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei nº 2.786/2008.)

Do Sr. Carlos Eduardo Vieira Camargo, Chefe de Gabinete da
Presidência do Inmetro, agradecendo convite encaminhado pelo
Ofício nº 2.591/2008 e informando que, em virtude da impossibilidade
de comparecimento do Presidente desse órgão, foi indicado para
representá-lo o Sr. Tadeu José de Mendonça, Diretor-Geral do Iter. (-
À Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Juliano Fisicaro Borges, Secretário Adjunto de
Desenvolvimento Social, informando que, por intermédio dessa
Secretária, foi celebrado com o Ministério do Trabalho o termo aditivo
ao convênio que menciona, destinado à integração e
operacionalização das funções e ações do Sistema Público de
Emprego, Trabalho e Renda. (- À Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da comissão de Organização das Reuniões da Rede de Medidas
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Socioeducativas de Belo Horizonte-2008, encaminhando documento
elaborado e assinado pelos integrantes e parceiros da Rede de
Medidas Socioeducativas de Belo Horizonte, relativo à Defensoria
Pública. (- À Comissão do Trabalho.)

Da Sra. Rosângela Maria Dantas e do Sr. Alcides Constantini,
Prefeita eleita e Vice-Prefeito eleito do Município de Inconfidentes,
apresentando sugestão de emenda para o Orçamento de 2009. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.786/2008.)

Do Sr. Murilo Andrade de Oliveira, Superintendente de Articulação
Institucional e Gestão de Vagas, da Secretaria de Administração
Prisional, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.907/2008, da Comissão de Segurança Pública.

Da Sra. Maria Tereza de Fátima, Secretária Executiva do
Governador, agradecendo, em nome do Governador do Estado,
convite para participar da reunião especial em comemoração dos 20
anos do Tauá Hotel & Conventions, informando a impossibilidade de
seu comparecimento ao evento e a indicação do Sr. Antonio Augusto
Anastasia para representar o Chefe do Poder Executivo.

Do Sr. Fernando Antônio Brandão, Diretor Executivo do Fundo
Nacional de Assistência Social, comunicando a transferência de
recursos para o Fundo Estadual de Assistência Social do Governo do
Estado, no valor que menciona, referente ao Programa Índice de
Gestão Descentralizada Estadual. (- À Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (6), informando a
liberação dos recursos financeiros que menciona, destinados a
garantir a execução de programas desse Fundo. (- À Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Stela Pacheco Pimenta, Coordenadora Geral do Sindicato
dos Trabalhadores do Tribunal de Contas do Estado, convidando para
o XVIII Congresso da Federação Nacional das Entidades Sindicais
dos Tribunais de Contas do Brasil.

Do Sr. João Evangelista Bueno Luiz, Superintendente Regional
(substituto) da Codevasf, informando a liberação de recursos
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financeiros para a Emater-MG. (- À Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Wilian Vagner Moreira, Diretor Coordenador-Geral do
Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética de
Minas Gerais - Sindieletro -, solicitando a intercessão desta Casa em
apoio aos trabalhadores da Cemig, diante da intenção manifesta por
essa empresa de reduzir seu quadro de pessoal. (- À Comissão do
Trabalho.)

Da Sra. Solange do Rosário Souza Oliveira e outras, solicitando
apoio a reivindicações dos servidores estaduais da classe dos
Assistentes Técnicos da Educação Básica. (- À Comissão de
Educação.)

Do Sr. Anderson Henrique Apolinário, Oficial de Justiça da Comarca
de Barbacena, agradecendo à Presidência desta Casa pelo apoio à
derrubada de vetos à Proposição de Lei Complementar nº 112.

Da Superintendência Geral da Câmara Municipal de Ipatinga,
convidando para audiência pública destinada a discutir os benefícios a
empresas da região pela admissão de egressos de penitenciárias, a
qual se realizaria nessa Casa em 13/11/2008.

Do Sr. José Eduardo Machado, Provedor do Hospital de
Cataguases, solicitando, em face das dificuldades financeiras
enfrentadas por essa instituição, sejam destinados a ela recursos
orçamentários por meio de emendas parlamentares. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei nº 2.786/2008.)

CARTÃO
Do Sr. Antônio Carlos Andrada, Conselheiro-Corregedor do Tribunal

de Contas, encaminhando o relatório de atividades desse órgão
referente aos meses de maio a agosto de 2008. (- À Comissão de
Fiscalização Financeira.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:
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PROJETO DE LEI Nº 2.898/2008
Dá denominação à Escola Estadual do Bairro Gávea.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Leonídia Maria de Jesus

1º e 2º graus a Escola Estadual do Bairro Gávea, com sede no Bairro
Gávea, Município de Vespasiano.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2008.
Irani Barbosa
Justificação: Este projeto visa homenagear uma cidadã

vespasianense que teve papel marcante na sociedade de Vespasiano.
Sendo assim, nada mais justo que homenageá-la, atribuindo à escola
o seu honrado nome.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.899/2008
Declara de utilidade pública a Associação Recanto da Digna Idade

Frei Jaime Maria Llagostera, com sede no Município de Resplendor.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Recanto da

Digna Idade Frei Jaime Maria Llagostera, com sede no Município de
Resplendor.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2008.
José Henrique
Justificação: A Associação Recanto da Digna Idade Frei Jaime Maria

Llagostera, situado na Rua Nossa Senhora Mont'Serrat, 98, Centro,
encontra-se em contínuo e regular funcionamento desde agosto de
2006, ou seja, há mais de 2 anos.

A Associação Recanto da Digna Idade Frei Jaime Maria Llagostera
tem por finalidade promover abrigo e assistência a idosos carentes e
abandonados por familiares, promover também iniciativas e
campanhas de cunho social beneficente, assumir parcerias com
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instituições de saúde da família, de gestantes, crianças e idosos, entre
outras atividades.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.900/2008
Declara de utilidade pública a Casa Espírita Lago de Luz, com sede

no Município de Guapé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa Espírita Lago de

Luz, com sede no Município de Guapé.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2008.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade da Casa Espírita Lago de Luz é

promover atividades nas áreas assistencial, cultural, beneficente e
filantrópica.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação da presente
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 2.901/2008
Declara de utilidade pública a Agência para o Desenvolvimento

Socioeconomico de Fortaleza de Minas, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Agência para o

Desenvolvimento Socio-economico de Fortaleza de Minas, com sede
nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2008.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade da Agência para o
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Desenvolvimento Socio-econômico de Fortaleza de Minas é melhorar
as condições socioeconomicas da comunidade, através do
envolvimento articulado com parcerias técnicas, econômicas e
financeiras; captar novos investimentos para o Município e fortalecer
as empresas já existentes; estimular a geração de novos empregos e
promover melhoria da qualificação da mão de obra.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta
presente proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.902/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Barbacena 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

Barbacena o terreno de propriedade da Fhemig - Fundação Hospitalar
do Estado de Minas Gerais - no Município de Barbacena, com área de
149.451,47m² (cento e quarenta e nove mil quatrocentos e cinqüenta
e um vírgula quarenta e sete metros quadrados), registrado às fls 60
do Livro nº 3-AN, sob o nº 36.036, no Cartório do 7º Ofício de Notas
de Belo Horizonte.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se a
regularizar a situação dos terrenos que compõem o Bairro Floresta, no
Município de Barbacena.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada
Justificação: O projeto de lei ora apresentado visa, principalmente,

regularizar a situação do terreno que compõe o Bairro Floresta, no
Município de Barbacena. A referida área está sendo utilizada por meio
de posse direta, havida por Contrato de comodato entre a Fhemig e
antigos servidores do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena,
que já residem nesses imóveis há quase 30 anos. A área que se
pretende doar ao Município de Barbacena tem planta aprovada pela
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Prefeitura Municipal desde 1991, e o Bairro Floresta está em franca
urbanização, com água, iluminação pública, vias asfaltadas e imóveis
já lançados no IPTU.

A doação, ora pleiteada, irá beneficiar aproximadamente 250
famílias, que necessitam garantir e amparar legalmente suas
propriedades.

Para análise dos nobres pares e aprovação deste projeto de lei,
anexamos planta do terreno, escritura, relação de moradores e o
Ofício nº 370/2008, do Presidente da Fhemig.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.903/2008
Declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de Passa-

Tempo - Hospital São Gabriel - com sede no Município de Passa-
Tempo.

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

Misericórdia de Passa-Tempo - Hospital São Gabriel - com sede no
Município de Passa-Tempo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada
Justificação: A Santa Casa de Misericórdia de Passa-Tempo -

Hospital São Gabriel - é uma entidade jurídica, sem fins lucrativos e
que tem como finalidade primordial a prestação de serviços médicos,
ambulatoriais e laboratoriais a toda população de Passa-Tempo e
região. Está devidamente registrada no Cartório de Registro Civil de
Pessoas Jurídicas de Passa-Tempo sob o nº 374, no Livro A-4.
Conforme atestado de funcionamento, em anexo, a instituição
funciona desde 1974, cumprindo suas finalidades estatutárias e
sociais.

Solicito, portanto, dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o
art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.904/2008
Declara de utilidade pública a Associação Regional de Proteção

Ambiental - Arpa -, com sede no Município de Bom Despacho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Regional

de Proteção Ambiental - Arpa -, com sede no Município de Bom
Despacho.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2008.
Inácio Franco
Justificação: O projeto de lei em análise visa declarar de utilidade

pública a Associação Regional de Proteção Ambiental - Arpa -, com
sede no Município de Bom Despacho. A Associação, sem fins
lucrativos, tem por objetivo dotar o Pelotão de Polícia Militar do Meio
Ambiente do 7° batalhão da PMMG com a logística nec essária e
suficiente para o cumprimento de suas atividades relacionadas com a
proteção e recuperação do meio ambiente em todas as suas formas,
inclusive propondo ação civil pública.

Para arcar com seus objetivos, poderá a referida associação receber
doações, celebrar convênios com pessoas físicas e jurídicas para
investir em campanhas educativas conscientizando as pessoas no
tocante à preservação do meio ambiente e visando ao recebimento de
auxílio material, financeiro e de logística, os quais serão revertidos na
defesa e proteção do meio ambiente.

Por ser justo e tendo em vista a problemática ambiental que
vivemos, 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 Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art.
188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 3.063/2008, do Deputado Juninho Araújo, em que pleiteia seja

solicitada ao Diretor-Geral do DNIT a instalação de três redutores de
velocidade na Rodovia BR-262, à altura do km 96, no perímetro
urbano de Abre-Campo. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 3.064/2008, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja



1035

formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal e os
Agentes de Saúde de Janaúba, por ter o referido Município recebido
destaque internacional pela redução dos índices de mortalidade
infantil como resultado da criação da Rede de Atenção à Criança e ao
Neonato. (- À Comissão de Saúde.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Assuntos Municipais, de Cultura e do Trabalho.
Oradores Inscritos

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

O Deputado Doutor Rinaldo - Sr. Presidente, caros colegas
Deputados, pessoas que nos visitam, imprensa, boa-tarde. Nós,
membros da Comissão de Saúde, recebemos correspondência
assinada pelo Sindicato dos Médicos, pelo Conselho Regional de
Medicina e pela Associação Médica informando sobre o movimento
dos médicos do Hospital João XXIII por melhores condições de
trabalho e salários. Assim que recebemos essa correspondência,
tivemos a preocupação de levantar essa bandeira e conhecer os
detalhes. O João XXIII é o grande hospital dos mineiros em se
tratando de politraumatismos, queimados e intoxicações.

Tivemos o cuidado de visitar o Sindicato dos Médicos e o Dr.
Cristiano Matta Machado, que nos colocou a par da situação. A
Comissão de Saúde realizou uma reunião com representantes dos
médicos do hospital, da Associação Médica, do CRM e do sindicato e
ontem também realizou uma reunião com representantes da área
médica, da Secretaria de Saúde, da Fhemig e do João XXIII. Todos
querem que esse Hospital continue sendo grande, prestando
relevantes serviços à área de saúde e contribuindo para a formação
de profissionais. Há residência médica e estagiários de Medicina lá.

Na reunião, os debates foram de alto nível. Os médicos do Hospital
assumiram que o João XXIII tem a melhor diretoria, comprometida
com atendimento de qualidade, e, do outro lado, a diretoria
reconheceu a importância do corpo clínico. O que nos preocupa é
saber que as equipes estão desfalcadas e médicos estão deixando de
trabalhar lá. O problema maior é a questão salarial.
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Sabemos que em todo o Brasil os salários pagos aos médicos são
defasados, e esta Casa precisa trabalhar junto à Diretoria do Hospital
João XXIII e seu corpo clínico para solucionar esse problema o mais
rápido possível.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Parabenizo V. Exa. pelo seu
pronunciamento e faço este aparte por sermos médicos e sabermos o
que os médicos do sistema de saúde do Estado estão passando.
Todas as categorias de médicos do nosso Estado - do Ipsemg, da
Fhemig, da Secretaria de Saúde ou de qualquer setor - têm os
salários defasados, mas há um agravante na Secretaria de Saúde:
muitos fizeram concurso para Médico - e, se não fosse para esse
cargo, não fariam -, foram aprovados e assumiram o cargo de Médico,
trabalharam durante muito tempo e receberam como tal, continuam
exercendo a medicina dentro da Secretaria, mas, na última
classificação, foram incluídos na categoria de Analistas. Uma questão
que não tem nada a ver com médico, até porque todos que nos têm
procurado disseram que, se o concurso fosse para Analista, não o
teriam feito. Hoje estão recebendo como Analistas, descaracterizados
por trabalharem como médicos e não serem reconhecidos como tais,
e estão reclamando dessas duas condições.

Nossa Comissão de Saúde e nossos colegas precisamos trabalhar
juntos, pois, como V. Exa. disse, a equipe médica de traumatologia do
Hospital João XXIII é uma das melhores do Brasil, se não for a
melhor, mas não é reconhecida. Vamos trabalhar para que os
médicos de lá, da Fhemig, do Ipsemg, da Secretaria de Saúde, do
SUS e de todos os setores sejam reconhecidos e valorizados como
tais. Parabéns pelo seu pronunciamento.

O Deputado Doutor Rinaldo - Obrigado. É uma pena saber que
profissionais médicos concursados estão sendo aproveitados como
Analistas, deixando de fazer seu serviço, uma mão-de-obra preparada
e qualificada, enquanto o Estado necessita tanto do atendimento
médico. Sabemos da deficiência do número de médicos que atendem
no serviço público, e, quanto mais houver, ainda serão poucos. E,
havendo médicos concursados para esse atendimento, estão fazendo
serviços burocráticos.

Sr. Presidente, reafirmo o compromisso da Comissão de Saúde com
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a atenção à saúde em Minas Gerais e à situação do Hospital João
XXIII. Na reunião de ontem foi aprovado requerimento de minha
autoria para ser feita visita a esse Hospital, acompanhada pela TV
Assembléia, pelos médicos do Hospital e por todos os interessados. E
na reunião vimos que todos querem a mesma coisa, que o João XXIII
continue sendo a grande referência de Minas Gerais, e não só para
pacientes do nosso Estado, pois pacientes de outros Estados lhe são
encaminhados nos casos de grandes queimados, politraumatizados e
vítimas de intoxicações.

Nós, da Comissão de Saúde, faremos essa visita, e também está
agendada uma audiência pública para discutir a mesma situação. Na
reunião, o Dr. Luiz Márcio, Presidente da Fhemig, mostrou grande
interesse de continuar trabalhando para que o Hospital João XXIII
continue a ser esse grande Hospital. Os médicos concordaram com os
grandes investimentos que o Governador Aécio Neves tem feito nesse
Hospital, mas ainda reclamam da parte de recursos humanos. A
questão é salário, pois os médicos estão deixando as equipes para
trabalhar em outros serviços. Nesse Hospital há equipes que estão
sendo coordenadas por médicos residentes, os quais deveriam ser
coordenados e não coordenadores de equipe.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero abusar um
pouquinho desse aparte, Deputado, mas gostaria de abordar dois
temas ligados ao pronunciamento de V. Exa., que cumprimento pela
iniciativa dessa importante audiência. Em primeiro lugar, quero
concordar com o Vice-Presidente, Deputado Doutor Viana, sobre a
categoria de médicos do quadro do Estado. Minas Gerais tem, na
verdade, quatro categorias de médicos: os ligados à Fhemig, os
ligados à Hemominas, os ligados ao Ipsemg e os do quadro próprio do
Estado, cuja situação é uma calamidade. Estes são os médicos que
ingressaram no Estado nas décadas de 70 e 80, através da Funed.
Hoje são aproximadamente 1.500 médicos na ativa e de 700 a 800
aposentados. Esses médicos estão “no limbo”, sem saber se são
funcionários do Estado ou dos Municípios, já que foram cedidos aos
Municípios, com o salário do Estado. Mas esse salário é a metade do
salário pago a um médico da Fhemig; se este recebe hoje um salário-
base de R$2.800,00 ao mês, aqueles passaram agora a receber
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R$1.400,00 ao mês.
Já estivemos com o Secretário Marcus Pestana fazendo-lhe um

apelo e, atendendo a uma solução do Dr. Cristiano da Matta Machado,
Presidente do Sindicato dos Médicos, vamos marcar uma audiência
com o Vice-Governador Augusto Anastasia para estudarmos a
situação desses médicos, que, em sete ou oito anos, estarão
aposentados - todos eles - e passarão a receber um salário de
miséria, um salário de fome.

Mais uma vez, cumprimento o Deputado Doutor Rinaldo, dizendo
que, por deliberação da Comissão de Saúde, da qual eu e V. Exa.
fazemos parte, vamos dar início a um movimento para restabelecer e
restaurar a dignidade desses pouco mais de 2 mil médicos que fazem
parte do quadro do Estado e que são um espelho do Estado.

Peço ainda um minuto a V. Exa. para levar nossas congratulações
ao Deputado Federal Miguel Martini, que, corajosamente, entrou com
uma ação judicial contra a decisão do Ministro Temporão de promover
a cirurgia de mudança de sexo pelo SUS. Em suas palavras: “O SUS
não tem condições de atender as mulheres durante o pré-natal, não
tem condições de fazer cirurgias, não tem condições de atender
pacientes oncológicos. Como pode fazer cirurgia para mudança de
sexo? Isso é um absurdo. Trata-se de bom-senso e ética. Na medida
em que o governo está buscando recursos para a saúde, com vários
problemas no setor, uma coisa dessas é uma ofensa à população. É
inaceitável em um país com os problemas do Brasil. Isso é um luxo,
uma agressão à sociedade. Isso é um acinte ao povo brasileiro, contra
o cidadão que não tem dinheiro, não tem atendimento, está sofrendo
dor; muitos estão morrendo nas filas do SUS”. Então, cumprimento o
Deputado Miguel Martini que corajosamente mostrou a sua cara: de
forma coerente com seus eleitores, seus propósitos, sua concepção
de vida, está-se colocando contra a abertura do SUS para se
promover a mudança de sexo.

Concordamos em gênero, número e grau com o Deputado Miguel
Martini. Embora respeitemos as pessoas que pretendem fazer essa
cirurgia, achamos que, na caminhada que o SUS tem pela frente,
ainda há muita coisa a ser feita, como sabe muito bem o Deputado
Doutor Rinaldo. Temos tabelas defasadas e vemos pessoas morrendo
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e pessoas precisando de atendimento pelo SUS, enquanto o Brasil
atravessa uma situação de caos: agora mesmo, por exemplo,
corremos o risco de ter uma nova epidemia de dengue. Ou seja, não
estamos conseguindo controlar o mosquito da dengue, e o Brasil
ainda quer dar uma idéia de país de Primeiro Mundo, abrindo
possibilidades como essa. Ora, temos coisas importantes a serem
resolvidas. Não que essa também não seja importante, mas temos de
priorizar as coisas. E nossa prioridade é atender a população
brasileira que está morrendo nas filas por falta de condições de
atendimento no SUS. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Rinaldo - Eu é que agradeço, colega Deputado
Carlos Pimenta. Sou testemunha do seu trabalho na Comissão de
Saúde, preocupado com a saúde não só no Norte de Minas, na região
de Montes Claros, mas em toda Minas Gerais.

Continuando, Sr. Presidente, queremos findar o assunto do Hospital
João XXIII, ciente de que, o mais rápido possível, com a ajuda do
governo do Estado, do corpo clínico do Hospital, da diretoria da
Fhemig e da Assembléia Legislativa, teremos resolvido esse grande
problema. Que o movimento de reivindicação de melhores condições
de trabalho e de salários seja resolvido rapidamente para que não
cresça, não se desenvolva e não se torne uma greve, porque o
Hospital João XXIII, o grande hospital dos mineiros, não pode parar.

Em seqüência à nossa fala, Sr. Presidente, cumprimento o Prefeito
eleito de Divinópolis, Vladimir Azevedo, nosso colega de muito tempo.
Iniciamos a política trabalhando juntos em Divinópolis, que hoje lhe
deu o direito de administrar a cidade por quatro anos. Tenho certeza
de que Divinópolis será muito bem administrada nas mãos de uma
pessoa honesta, competente, que tem um vínculo familiar voltado para
a política, marcado tradicionalmente pela honestidade. Tenho certeza
de que Marcus Pestana, nosso Secretário de Saúde, dará seqüência a
seu trabalho valorizando Divinópolis e a região Centro-Oeste. O
Secretário assumiu um compromisso comigo e com o Deputado
Domingos Sávio de resolver o grande problema de Divinópolis: a falta
de leitos hospitalares. Há um déficit de 300 leitos, e o Secretário já
está colocando dinheiro no Orçamento para a construção do hospital
público de Divinópolis. Precisamos urgentemente resolver essa
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questão, ou construindo o hospital público ou investindo no Hospital
São João de Deus, uma vez que as filas para internações, não só as
programadas, mas também as de urgência, estão cada vez maiores.
O nosso pronto-socorro regional virou local onde as pessoas ficam
dias esperando uma internação de urgência. Resolvendo os
problemas dos leitos hospitalares, além de solucionar essa questão do
pronto-socorro, teremos vagas para as cirurgias programadas, o
grande problema da nossa cidade, que é um pólo regional. Portanto,
esse problema afeta toda a região Centro-Oeste de Minas Gerais.

Sr. Presidente, agradeço a oportunidade. Os apartes foram bons,
mas perdemos um pouco da nossa fala. Voltaremos o mais rápido
possível a esta tribuna para completar o nosso pronunciamento. Muito
obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Assuntos Municipais - aprovação, na 29ª Reunião Ordinária, em
19/11/2008, dos Requerimentos nºs 3.032/2008, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, e 3.038 a 3.041/2008, da Deputada Ana Maria Resende;
de Cultura - aprovação, na 27ª Reunião Ordinária, em 19/11/2008, dos
Projetos de Lei nºs 2.631/2008, da Deputada Gláucia Brandão,
2.802/2008, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, 2.813/2008, do
Deputado Padre João, e 2.828/2008, do Deputado Domingos Sávio, e
do Requerimento nº 3.043/2008, da Comissão de Participação
Popular; e do Trabalho - aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, em
19/11/2008, dos Projetos de Lei nºs 2.184/2008, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, 2.686/2008, do Deputado Jayro Lessa, 2.712/2008, do
Deputado Gil Pereira, 2.759/2008, do Deputado Eros Biondini,
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2.769/2008, do Deputado Wander Borges, 2.778 e 2.779/2008, do
Deputado Padre João, 2.782/2008, do Deputado Carlos Mosconi,
2.792/2008 com a Emenda nº 1, do Deputado Elmiro Nascimento,
2.798/2008, do Deputado Vanderlei Miranda, 2.804/2008, do
Deputado Sebastião Helvécio, 2.805/2008, do Deputado Alencar da
Silveira Jr., 2.806/2008, do Deputado Domingos Sávio, 2.815/2008, do
Deputado Vanderlei Miranda, e 2.818/2008, do Deputado Domingos
Sávio, e do Requerimento nº 3.036/2008, do Deputado Braulio Braz
(Ciente. Publique-se.).

Discussão e Votação de Indicações
O Sr. Presidente - Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do

Nome do Sr. Paulo José de Araújo para Compor o Conselho Estadual
de Educação. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome.
Em discussão, a indicação. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum
para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra

a discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.615/2008, uma vez
que permaneceu em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 25,
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 25/11/2008.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 52ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/11/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Zé Maia

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -
Composição da Mesa - Registro de presença - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras da Secretária Renata Maria Paes de Vilhena -
Palavras do Sr. Coordenador - Palavras do Senador Delcídio Amaral -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.
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Comparecimento
- Comparecem os Deputados e a Deputada:
Doutor Viana - Roberto Carvalho - Alencar da Silveira Jr. - André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlin
Moura - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Elisa
Costa - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira
- Gilberto Abramo - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite -
Neider Moreira - Paulo Guedes - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Vanderlei Miranda - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h15min, declaro

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

Ata
- O Deputado André Quintão, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do
Seminário “Região Sudeste”, da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional -
Proposta Orçamentária da União para 2009.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa a

Exma. Sra. Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado de
Planejamento e Gestão, representando o Governador do Estado,
Aécio Neves; e os Exmos. Srs. Senador Delcídio Amaral, Membro da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do
Congresso Nacional e Relator da Receita da Proposta Orçamentária
para 2009; Deputado Federal Mendes Ribeiro Filho, Presidente da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do
Congresso Nacional e Coordenador dos Trabalhos; Deputado Federal
Marcus Montes, 2º-Vice-Presidente da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional;
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Deputado Federal Jorge Khoury, Membro da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional e
Relator da Receita da Proposta Orçamentária para 2009; Deputado
Federal Gilmar Machado, Vice-Líder do Governo no Congresso;
Deputado Federal Virgílio Guimarães; Deputado Federal Leonardo
Monteiro; Deputado Federal Jaime Martins; Desembargador Paulo
Roberto Sifuentes Costa, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho
- 3ª Região; Márcio Lacerda, Prefeito eleito de Belo Horizonte;
Deputado Zé Maia, Presidente da Comissão de Fiscalização
Financeira desta Casa; e Deputado André Quintão, Presidente da
Comissão de Participação Popular desta Casa.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra e agradece a presença dos

Exmos. Srs. Helvécio Luiz Reis, Magnífico Reitor da Universidade
Federal de São João del-Rei; Pedro Ângelo Almeida Abreu, Magnífico
Reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri;
José Maria Silva, Prefeito eleito da cidade de Curvelo; Roberto Simão,
Superintendente Regional da Secretaria do Ministério do Trabalho em
Minas Gerais; e Ronaldo Pena, Magnífico Reitor da Universidade
Federal do Estado de Minas Gerais. A Presidência agradece também
a presença dos inúmeros Vereadores, Prefeitos e Vice-Prefeitos.

Palavras do Sr. Presidente
A crise financeira que, gerada pela compulsão especulativa da

economia dos Estados Unidos, repercutiu de imediato nos mercados
do mundo inteiro, pode ter efeitos maiores e mais duradouros do que
se previa inicialmente. Autoridades e analistas já admitem que, direta
ou indiretamente, economia nenhuma ficará imune à turbulência.
Atingindo primeiro as bolsas de valores, a crise irá refletir de alguma
forma na vida real das empresas, das pessoas e das instituições
públicas. No contexto da interdependência decorrente da
globalização, o Brasil não foge à regra. Por mais positivos que sejam
seus indicadores econômicos, por mais acertadas que tenham sido
algumas medidas de caráter preventivo no campo monetário, o País
também está sujeito aos contratempos que se anunciam. Também
terá que seguir algumas recomendações dos especialistas,
principalmente aquelas que dizem respeito à cautela, à contenção de
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gastos, à redução de riscos. Tais considerações se tornam
obrigatórias em qualquer análise que envolva investimentos, receitas
e despesas. Elas não poderiam deixar de estar presentes em um
evento como este que estamos iniciando, que tem por objetivo trazer
esclarecimentos e receber sugestões referentes à proposta
orçamentária da União para o próximo ano.

A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
do Congresso Nacional, aqui representada por alguns de seus mais
ilustres componentes, tem diante de si uma tarefa difícil: elaborar uma
peça orçamentária para um país com tantos problemas e tantas
oportunidades como o Brasil, em um cenário marcado por incertezas.
O desafio está em conciliar os cuidados na previsão de arrecadação e
de gastos com a necessidade de manter os investimentos, de gerar
emprego e renda, de dar suporte a setores essenciais, como saúde,
educação, moradia, transporte e segurança, de corrigir as
desigualdades sociais e regionais, de estimular os segmentos
produtivos, enfim, de fazer com que o País continue crescendo, em
busca de um desenvolvimento sustentável e equilibrado. Um trabalho
dessa natureza requer mais do que embasamento técnico, mais do
que confronto de números e estatísticas. Pensar o orçamento
brasileiro é considerar também seus componentes políticos, é ouvir os
segmentos representativos da população, é procurar atender às
demandas mais recorrentes, é abrir espaço à participação. É essa
linha que norteia o Seminário da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, razão
pela qual parabenizamos seus integrantes e a Assembléia Legislativa,
como parceira, se sente honrada em sediar este evento.

Agradecemos a todas as pessoas e instituições que colaboraram
para a realização deste encontro, especialmente à referida Comissão
Mista do Congresso, aqui representada por seu Presidente, Deputado
Mendes Ribeiro Filho, pelo Senador Delcídio Amaral, pelo Deputado
Jorge Khoury e pelos demais Deputados Federais presentes; ao
Deputado Zé Maia, Presidente da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária desta Casa; ao Deputado André Quintão,
Presidente da Comissão de Participação Popular; e a todos os que
aqui compareceram. Esperamos que os trabalhos aqui desenvolvidos
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sejam esclarecedores e que as propostas apresentadas contribuam
para aprimorar o Orçamento da União para 2009, instrumento da
maior importância para a vida de todos os brasileiros. Muito obrigado.

Palavras da Secretária Renata Maria Paes de Vilhena
Exmos. Srs. Deputado Doutor Viana, Deputado Federal Mendes

Ribeiro Filho, Senador Delcídio Amaral, Deputado Federal Jorge
Khoury, Deputado Federal Marcus Montes, Deputado Federal Gilmar
Machado, Deputado Federal Virgílio Guimarães, Deputado Federal
Leonardo Monteiro, Desembargador Paulo Roberto, Márcio Lacerda,
Deputado Zé Maia, Deputado André Quintão, demais Deputados,
senhoras e senhores. Bom-dia a todos.

Os planejamentos plurianuais e os orçamentos são os principais
instrumentos que sinalizam aos diversos atores sociais qual é a
agenda de desenvolvimento proposta pelos governos. O planejamento
está passando por uma fase de revigoramento no País, se adaptando
ao novo modelo de desenvolvimento e ganhando espaço na agenda
dos governantes. Nesse processo, é importante o papel do setor
público de, por meio de suas instituições, garantir e fomentar a
coerência interna social e cultural da sociedade, as normas e valores
que guiam as interações entre indivíduos e que determinam o
desenvolvimento, destacando, fundamentalmente, a importância da
introdução do capital social, reconhecendo a função da sociedade na
agenda do desenvolvimento.

Planejamentos compreensivos e destoantes da realidade, marca do
velho desenvolvimento, estão dando lugar a planejamentos que
propõem a reorientação das organizações para geração dos
resultados esperados pela sociedade. Não mais se discute se
queremos o Estado mínimo ou o Estado desenvolvimentista. O
tamanho do Estado e seu papel, o desenho das organizações e a
gestão pública devem resultar de uma análise realizada pela
sociedade sobre o ônus e os resultados esperado das políticas
públicas. Num estágio mais avançado, esse novo planejamento
romperia a lógica atual de avaliar o desempenho em determinada área
pelo volume de gastos, e o governante e as organizações seriam
avaliados de acordo com a capacidade de melhorar indicadores
econômicos e sociais sem onerar adicionalmente a sociedade. Daí a
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importância da associação entre planejamento, gestão, avaliação,
transparência e controle social. Esse é o modelo de planejamento que
propomos para Minas no nosso Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado, plano de longo prazo transformado em lei, na revisão do
planejamento plurianual 2008-2011 e no Orçamento para 2009
encaminhados recentemente para esta Casa. Instituímos o Estado
para Resultados como o termo-síntese da estratégia de governo.

A estratégia para Minas, numa perspectiva de longo prazo e com
seu desdobramento para o atual mandato do Governador Aécio
Neves, identificou 11 áreas de resultados nitidamente perceptíveis
para a sociedade. Cada área de resultado agrega os principais
desafios a serem superados, objetivos a serem alcançados e
estabelece metas para a administração pública, bem como iniciativas
essenciais para transformar Minas no melhor Estado para se viver.
Duas dimensões complementares do Estado para Resultados, a
Qualidade Fiscal e a Qualidade e Inovação da Gestão Pública, são o
baluarte para a realização dos resultados. No Estado para Resultados,
todos os dirigentes e organizações do Poder Executivo são avaliados
pela contribuição nas áreas de resultados. Para isso, os principais
instrumentos de gestão para resultados adotados em Minas, a partir
de 2003, acordo de resultado (contrato de gestão), avaliação e
adicional de desempenho dos servidores e prêmio por produtividade,
incorporaram as áreas de resultado, seus indicadores e metas, como
fonte essencial das contratualizações, avaliações e incentivos.
Sabemos que a boa gestão é aquela que faz mais e melhor gastando
menos, que alcança metas econômicas sem negligenciar o social ou a
estabilidade fiscal, que estabelece e cumpre uma trajetória de
desenvolvimento. Acreditamos que o modelo de gestão adotado pelo
governo de Minas indicará que, ao mudarmos a forma de avaliar os
governos, o falso conflito entre o econômico e o social encontrado na
gestão eficiente é a resposta de que é possível instalarmos uma
Agenda de Desenvolvimento.

Diante dos debates regionais sobre o PPA e o Orçamento Federal, o
Governador Aécio Neves nos recomendou que apresentássemos
oportunidades de parceria e contribuições. Acreditamos que as
Unidades da Federação têm que atuar supletiva e
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complementarmente à União, realizando a coordenação e
implementação de ações que demandam conhecimento da realidade
regional e local para assegurar efetividade e eqüidade. Muitas
políticas realizadas autonomamente pelos Municípios podem gerar
imigração desordenada, onerando os Municípios com maior
capacidade de investimento. Essa questão é mais severa nas regiões
metropolitanas em que decisões de um Município podem incentivar
um reordenamento indesejado pelo conjunto de Municípios. Em
conjunto com o Legislativo e todos os Municípios que compõem a
Região Metropolitana de Belo Horizonte, institucionalizamos e
fortalecemos o planejamento e a gestão metropolitana.

Ao analisar o PAC, núcleo do planejamento da União, percebemos
que os Municípios de Belo Horizonte e Contagem já se beneficiam das
obras de urbanização de favelas e revitalização do Arrudas e da Av.
Tereza Cristina. Todos os representantes da região metropolitana
avaliaram positivamente a iniciativa do Rodoanel, mas permanecem
ressentidos com a ausência de investimentos para a conclusão do
metrô e para o desenvolvimento do Aeroporto Internacional Tancredo
Neves. Continuamos aguardando a inclusão dessas importantes obras
no PAC, tendo a certeza de seu impacto positivo no crescimento da
economia mineira, que, de forma sensível, se refletirá no crescimento
do País.

Os demais investimentos do PAC, principalmente em infra-estrutura
rodoviária, são fundamentais para o crescimento do Estado, razão
pela qual é essencial que se concretizem nos prazos propostos. A
combinação das malhas rodoviárias federal e estadual em boas
condições de trafegabilidade impulsionarão o crescimento econômico
em todas as regiões de Minas. O Governo Estadual segue em ritmo
acelerado com programas de recuperação, readequação e
implantação de rodovias. Ainda na lógica de “parceirização”,
avaliamos que a União, na área de segurança pública, precisa
estabelecer mecanismos que atenuem o atual fluxo errático de
aplicações por meio dos fundos penitenciários e de segurança pública,
o que potencializaria os investimentos realizados e propostos pelo
Governo de Minas e, acredito, pelos demais Governos da Região
Sudeste.
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Quero, por fim, agradecer a oportunidade de participar deste debate,
pois a participação dos governos e da sociedade nos rumos do
planejamento do País demonstra a evolução do planejamento como
instrumento de democracia. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - A Presidência passa a coordenação dos trabalhos
ao Deputado Federal Mendes Ribeiro Filho.

Palavras do Sr. Coordenador
Sr. Presidente, quero agradecer, na sua pessoa, todos os

Deputados Federais, todos os Deputados Estaduais, os servidores
desta Casa, todos os senhores e senhoras a acolhida que é dada à
Comissão Mista de Orçamento. Agradeço também ao Deputado
Doutor Viana a gentileza de que fomos alvo nesta Casa e neste
Estado. Quero dizer da minha satisfação, como Presidente, de
caminhar pelo Brasil fazendo seminários regionais demonstrando
claramente que a Comissão de Orçamento trabalha com
transparência, como a sociedade exige. Que tenhamos consciência do
avanço da democracia brasileira e coloquemos o ente da sociedade
civil organizada como parte do processo de discussão dos recursos da
União.

O Orçamento Participativo vai ser uma realidade, sim. Este ano já
teremos o seu embrião, os primeiros passos, quem sabe aqueles mais
difíceis. O Delcídio Amaral, extraordinário relator, meu amigo pessoal -
hoje posso dizê-lo -, que muito tem me ensinado, tem perseguido,
com a mesma insistência do Presidente, a busca pela participação
popular. Da mesma maneira, tem agido o Marcus Montes, nosso 2º-
Vice-Presidente, homem habituado ao trabalho do dia-a-dia, que
busca aquilo que é preciso para que nós, políticos, possamos
perceber que ou mudamos a forma de fazer ou mudamos nós.
Também essa é a determinação do Jorge Khoury, relator de Receita.

Falam em crise, mas isso é uma marolinha ou um “tsunami”? É um
momento difícil, mas momentos difíceis existem enquanto estamos a
discuti-los. Lá na ponta, é preciso que cheguem de forma mais
amena. Por isso é preciso ter homens como o Delcídio e o Jorge
Khoury, trabalhando, dedicando-se, prontos para a tarefa. É por isso
também que tenho a honra de estar aqui com o Gilmar Machado,
Líder do Governo nesta Comissão, que tem articulado os
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entendimentos, que tem possibilitado que as coisas avancem em
termos de Orçamento, sempre mudando, adequando-se às exigências
da sociedade e presente quando é exigida a presença do governo.
Gilmar presidiu a Comissão e foi importante para criar um instrumento
de transparência, o Fiscalize, que agora aperfeiçoamos. O endereço
eletrônico da Comissão tem todo o dinheiro pago pela União para
qualquer Município brasileiro. Mas também agora possui qualquer
recurso empenhado para qualquer Município brasileiro. Não há como
a sociedade não acompanhar o processo licitatório. Não há como a
sociedade não acompanhar a liberação do recurso. Não há como não
existir transparência. Isso começou lá atrás. A democracia é uma obra
que se faz dia após dia. Não podemos esquecer, parece que foi ontem
que este Brasil, através do colégio militar, do colégio eleitoral da
ditadura, elegeu o nosso Tancredo Neves - permitam-me que eu diga
“nosso” - para dar início à caminhada da democracia.

É bom estar aqui na companhia dos Deputados Federais, deste
extraordinário Virgílio Guimarães, meu amigo, homem que lutou muito
pela reforma tributária e ainda persiste nessa luta, com a bandeira de
que é impossível que tantos tenham tão pouco e alguns tenham tanto.
Nesda luta para que as coisas cheguem à ponta, Virgílio tem sido
extraordinário, assim como o nosso Deputado Jaime Martins, membro
e dedicado componente da Comissão Mista de Orçamento. Jaime
presta enorme serviço para esta terra, como também o nosso
Leonardo Monteiro, ativo, prudente, capaz, que muito tem auxiliado a
Presidência no dia-a-dia da Comissão.

Saúdo a Secretária de Planejamento do Governador Aécio Neves,
Renata Vilhena. Tenho pelo Aécio uma amizade e um carinho muito
grandes. Fui seu companheiro por oito anos na Câmara dos
Deputados, fui Líder na mesma época em que ele o foi. Aécio é um
grande homem, para quem o futuro reserva uma surpresa no cenário
político brasileiro. Secretária, é uma satisfação estar ao seu lado.
Transmita ao Governador Aécio o meu respeito, a minha admiração, a
minha amizade.

Saúdo a todos os Deputados Estaduais presentes, os Prefeitos, os
Vereadores. De alguma forma, as coisas precisam começar. Esta
reunião começou de forma brilhante, comandada pelo Vice-
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Presidente, e precisa prosseguir da mesma forma. O primeiro estágio
brilhante desta reunião será a palavra do nosso relator-geral, Senador
Delcídio, que dirá em que consiste esse caixa de
R$1.600.000.000.000,00. Tanto e tanto dinheiro na nomenclatura, e
tão pouco chega à ponta. É preciso desvendar esse mistério. É
preciso que as coisas sejam abertas para a sociedade e que
tenhamos um Orçamento que retrate o mais fielmente possível a
realidade. Essa peça de ficção, meu caro Deputado Jaime...

O que quer dizer “orçamento” para as pessoas? É o dinheiro que
pago e não vejo. Precisamos fazer com que o Orçamento seja, cada
vez mais, uma peça transparente e que, cada vez mais, tenha o
mínimo caráter impositivo. Descobrimos uma forma de ter o caráter
impositivo. Por quê? Porque o caráter impositivo, tenho certeza, virá
com o Orçamento Participativo.

Queremos saudar o Prefeito eleito de Belo Horizonte, Márcio
Lacerda. É uma satisfação estarmos na sua terra e termos sido
recebidos como fomos. Tenho certeza de que o Poder Executivo, com
a participação popular, será constrangido a executar o que for
escolhido pela sociedade. Vamos chegar lá, no próximo ano?
Queremos que no relatório preliminar do nosso Senador Delcídio
exista um disciplinamento mínimo de participação popular, com um
anexo dessa participação, e que as emendas apresentadas pela
sociedade sejam separadas das emendas das bancadas, de forma a
privilegiar a participação da sociedade. Trata-se de um desafio. E todo
desafio que consome energia constrói pontes. Estamos construindo
pontes para termos uma democracia mais forte, legítima e perene.
Nós, de hoje, devemos ter a responsabilidade de dar aos de amanhã
tudo o que os de ontem nos propiciaram. Hoje, Aécio Neves nos dá
um exemplo, assim como o Márcio Lacerda, de administrações
corretas, que buscam o desenvolvimento e o respeito ao cidadão
brasileiro.

É uma honra estar aqui com os senhores, que permitem que a
Comissão Mista de Orçamento realize sua reunião nesta terra. Peço
desculpas por não termos conseguido agendar Belo Horizonte para
segunda-feira e sexta-feira. O Virgílio e o Marcus Montes sabem que
na terça-feira os Deputados precisam ir a Brasília. Os nossos
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Deputados Federais dispõem de um avião direto. Sabíamos que,
realizando o evento na terça-feira, Belo Horizonte estaria prejudicada.
De qualquer modo, é preferível fazê-lo: percorrer o Rio Grande e
discutir o Orçamento de forma que todos possam sentir os recursos
um pouco mais próximos.

Com muita honra e satisfação, passo a palavra ao extraordinário
Delcídio Amaral, que tem a capacidade de tornar as coisas simples,
fáceis e de mostrar que, depois que se chega a uma solução, vê-se
que era muito fácil percebê-la. Mas, para chegar lá, é preciso ter
talento, o que não falta ao nosso Delcídio Amaral.

Palavras do Senador Delcídio Amaral
Quero cumprimentar o Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente

desta Assembléia Legislativa, representando o Exmo. Sr. Deputado
Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa; a Sra. Renata Vilhena,
Secretária de Planejamento e Gestão, representando o meu querido
amigo Governador Aécio Neves; o Deputado Federal Mendes Ribeiro
Filho, que preside a Comissão de Orçamento com determinação e
eficiência, resgatando a imagem dessa Comissão; o meu caro amigo
Deputado Federal Jorge Khoury, da Bahia, nosso relator da Receita -
desde o ano passado, praticamos uma relatoria com resultados
extremamente importantes para a Comissão de Orçamento; o
Deputado Federal Marcus Montes, da nossa querida Minas Gerais, 2º-
Vice-Presidente da Comissão de Orçamento, que tem representado
com honradez e dignidade o Estado; meus companheiros, Deputados
Gilmar Machado, o homem que não mede esforços para organizar as
coisas na Comissão de Orçamento e fazer o meio de campo como
relator, Presidente e Governo de uma forma extremamente eficiente,
leve, serena, sem problemas e arestas; Virgílio Guimarães, do nosso
partido, saúdo-o pelo excelente trabalho realizado nas eleições de
2008, com sua experiência e determinação; Leonardo Monteiro, além
de saudá-lo, registro o trabalho de V. Exa. no Congresso Nacional,
representando Minas Gerais, um dos Estados mais importantes da
federação; e Jaime Martins, que trabalhará conosco para viabilizar um
relatório que corresponda ao que a sociedade espera para 2009. Ao
Desembargador Paulo Roberto Sifuentes Costa, Presidente do
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, os meus cumprimentos.
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Ao Prefeito eleito de Belo Horizonte, Márcio Larceda, na pessoa de
quem cumprimento o Prefeito Pimentel, meus parabéns pela eleição e
por sua história que acompanho há muitos anos. Tenho a certeza de
que honrará e dignificará a população de Belo Horizonte e de Minas
Gerais. Sei que fará um grande trabalho. Cumprimento, ainda, os
Deputados Zé Maia, Presidente da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, e André Quintão, Presidente da Comissão de
Participação Popular da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais. Em nome dos Deputados e Secretários de Estado,
cumprimento a população de Belo Horizonte e de Minas Gerais, as
lideranças da sociedade civil organizada, de movimentos sociais, os
funcionários da Assembléia Legislativa de Minas Gerais e as
assessorias da Comissão de Orçamento da Câmara e do Senado que
estão presentes.

Serei breve, pois nosso objetivo é debater e ouvir sugestões, as
quais trabalharemos incessantemente para incorporar ao relatório do
orçamento da União para 2009. Iniciarei com os objetivos dos
seminários regionais, que tentam buscar transparência na discussão
do orçamento de 2009, aproximando o cidadão e divulgando as
ferramentas para que haja acompanhamento por parte da população,
desde a fase de discussões, emendas, enfim, em toda a evolução do
orçamento de 2009 e, consequentemente, dos anos vindouros. A idéia
é estimular a participação da sociedade. Salvo engano, este é o
sétimo encontro regional. Esta semana, passamos por Porto Alegre e
Vitória. Hoje, estamos em Belo Horizonte. Na próxima semana,
continuaremos a maratona. É impressionante a participação da
sociedade civil organizada, dos movimentos sociais, da classe política.
É importante destacar que essas audiências estão sendo gravadas e
todas as reivindicações, sugestões, serão tabuladas, para que,
posteriormente, junto com as bancadas, tenhamos as condições
necessárias para analisar as propostas para o orçamento de 2009.

Na tela seguinte, mostrarei, rapidamente, como funciona essa
proposta de construção do Orçamento de 2009. Como todos os
senhores e as senhoras sabem, os Ministérios do Planejamento e da
Fazenda organizam o Orçamento, ouvindo os Ministérios, o Judiciário,
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bem como o Legislativo. Isso é encaminhado pelo Presidente ao
Congresso e, depois, ao Presidente da Comissão de Orçamento. Lá,
isso será discutido com os parlamentares daquela Comissão,
Deputados e Senadores. É a maior comissão permanente do
Congresso. Esse trabalho será desenvolvido pelos relatores setoriais,
que são os que cuidam do meio ambiente, da infra-estrutura, da
integração nacional e da saúde. Eles trabalharão com as emendas
provenientes das bancadas. Em seguida, o relator-geral organiza todo
esse trabalho dos relatores setoriais. “Grosso modo”, é isso. É um
pouco o que representa essa tela, mostrando que essas emendas
acompanham o Programa Plurianual do Governo - PPA -, bem como a
Lei de Diretrizes Orçamentárias. É por meio dessa sistemática que
discutimos e aprovamos as emendas apresentadas.

Na próxima tela, vemos a representação das emendas. Temos três
tipos. A primeira é a individual, que é a de cada parlamentar. Hoje, o
relatório preliminar fala em 8 milhões. As senhoras e os senhores
devem ter acompanhado pela imprensa que há uma discussão para
que as emendas individuais sejam aumentadas. Cada parlamentar vai
aplicá-las principalmente nos Municípios. É com elas que ele atua
intensamente nos Municípios e nas Prefeituras. Temos, na seqüência,
as emendas de bancada, que são de nível estadual, ou seja, têm uma
impacto mais amplo e com grande ascendência sobre o
desenvolvimento econômico e social dos Estados. Por último, temos
as emendas de comissão, que são as de impacto nacional, atendendo
a mais de um Estado. São esses, resumidamente, os três tipos de
emenda com que, normalmente, trabalhamos. É importante destacar
que esse processo tramita, como disse, na Comissão do Orçamento,
passa pelas relatorias setoriais, pela relatoria de Receita, em seguida,
pela relatoria-geral. Depois disso, é aprovado no Congresso Nacional,
normalmente no final do ano, naquelas sessões inesquecíveis que
entram madrugada adentro, para que efetivamente, no ano seguinte,
passe a viger. Já tivemos dificuldades em alguns anos,
especificamente neste, em aprovar o Orçamento. Nesse caso, o
governo administra, meu caro Deputado Virgílio Guimarães, com o
duodécimo. Todos sabem das conseqüências da administração por
duodécimo. Por isso, trabalharemos bastante para aprovarmos o
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Orçamento este ano. Apesar das dificuldades aqui expostas em
relação ao sistema financeiro internacional, apesar de o Brasil viver
uma outra realidade hoje, é claro que algum impacto teremos na
nossa economia. O governo tem até 21 de novembro para apresentar
uma eventual revisão do Orçamento. Hoje conversaremos com o
Ministro Paulo Bernardo para fazermos uma avaliação desses
cenários, a fim de fazermos um Orçamento mais próximo da realidade
que o mundo e o Brasil viverão no ano de 2009. Como disse o
Presidente Mendes Ribeiro, a proposta é ter, pelo menos, uma
emenda de bancada popular. Estamos vendo que, na maioria dos
Estados, haverá muito mais que uma emenda. E isso consolida o
Orçamento Participativo. Além disso, haverá sugestões que, ao longo
da negociação do Orçamento, poderemos acrescentar ao orçamento
dos Ministérios. Essas audiências públicas abrem, portanto, uma
perspectiva extraordinária para se fazer o debate do Orçamento e
acatar principalmente as reivindicações das comunidades. Minas
Gerais tem 19 emendas de bancada de apropriação e 3 emendas de
remanejamento. Dessas 19 emendas, pelo menos uma será oriunda
desta audiência pública. É o que pretendemos fazer.

Veremos agora os cronogramas para a preparação e a aprovação
do Orçamento dizendo às bancadas estaduais e federais que
pretendemos colocar amanhã em votação o relatório preliminar do
Orçamento de 2009, que contém as diretrizes para os relatores, e aí
começar a contar o tempo das emendas. As bancadas terão de 6 a 14
de novembro para apresentar suas emendas, uma semana portanto,
as quais depois serão apreciadas pelos relatores setoriais e
contempladas com as propostas oriundas das audiências públicas nos
Estados.

Falarei agora rapidamente sobre o Orçamento de 2009. O
Orçamento-Geral de 2009 é de R$1.664.000.000.000,00. Só que 40%
desse total está destinado à amortização da dívida. Os senhores e as
senhoras podem verificar por esta tela que tudo está muito amarrado,
porque há repasse para Estado e Município, despesa financeira, juros
e encargos da dívida, reserva de contingência, desoneração de
exportações. Ou seja, o Orçamento é muito atrelado. É um volume de
dinheiro muito grande, mas extremamente engessado. É importante
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destacar que, desses R$1.664.000.000.000,00, R$525.000.000,00
são rolagem da dívida, ou seja, é muito mais contábil, propriamente
dito, e com uma renovação de, pelo menos, duas vezes ao ano. Na
tela seguinte, que é um resumo do que foi apresentado anteriormente,
as despesas obrigatórias passam de 90%, e as despesas
discricionárias chegam a quase 10%. Veremos agora as despesas
discricionárias para os senhores e as senhoras terem uma idéia: a
saúde, com 33,2%; a educação, com 11,3%; Bolsa Família, com
7,9%; ciência e tecnologia, com 3,4%; o PAC, com 14,5%; e as
demais, que passam pelos outros Ministérios, com 29,8%. É
importante destacar que, se ocorrerem cortes no Orçamento em
função de uma revisão dos parâmetros pelo governo, o PAC e os
programas sociais não sofrerão cortes.

Alguns dos parâmetros utilizados pelo governo são inflação de 4,5%;
crescimento de 4,5%; dólar a US$1,71; barril de petróleo a
US$111,00. Os senhores e as senhoras podem ver que há uma
mudança em relação a esses parâmetros e, a despeito da solidez da
economia brasileira, se o mundo crescer menos, obviamente o Brasil
sofrerá um impacto, até porque não estamos isolados das
comunidades financeiras e dos principais países que têm economias
fortes pelo mundo.

Quanto aos investimentos, notamos claramente um crescimento de
2005 a 2009. Vocês podem observar que, em 2009, temos
R$39.004.000.000,00 de investimentos, em que mais ou menos
R$21.000.000.000,00 são PAC e PPI, aquele programa-piloto de
investimentos, e a diferença para os R$39.000.000.000,00 - ou seja,
R$18.000.000.000,00 - são investimentos de infra-estrutura, Ministério
das Cidades e Ministério da Defesa. Enfim, outros investimentos que
também são muito importantes para o desenvolvimento do País.

As estatais têm uma participação acentuada, quase
R$80.000.000,00. Muitos desses investimentos das estatais estão no
PAC, especialmente na Petrobras. Reforçando, quase
R$70.000.000,00 dos R$80.000.000,00 são da Petrobras. O PAC é
principalmente um programa de aceleração do crescimento em
relação à energia. A despeito dessa crise internacional, o maior
debate dos próximos anos será sobre energia. Pelo mundo, o debate
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será sobre os biocombustíveis, sobre a agroenergia e sobre o
desenvolvimentos sustentável, o meio ambiente. Para mim, esse será
o maior debate a respeito dessa crise internacional. Por isso, as
empresas estatais, principalmente a Petrobras, terão um destaque
muito grande no orçamento da União de 2009 e nos anos
subseqüentes.

Vou resumir rapidamente alguns dados relevantes para o Estado de
Minas Gerais. Existe um detalhamento maior nesses cadernos que
foram distribuídos nos seminários regionais. Para a educação
superior, vamos ter R$1.463.000.000,00. Para o Bolsa-Família,
R$729.000.000,00, e, para a saúde, R$3.693.000.000,00. Os
investimentos, seguridade e fiscalização, terão R$1.474.000.000,00.
Para as estatais, R$828.000.000,00. O PAC tem mais de
R$1.000.000.000,00; para o PPI, teremos quase R$900.000.000,00.
“Grosso modo”, com esse detalhamento, poderemos fazer
posteriormente esse debate. Temos, para Minas Gerais, várias
adequações de trechos rodoviários da BR-262 e da BR-050, a
construção do trecho rodoviário Ilicínia-São Sebastião, na BR-265, a
construção do Trecho Rodoviário Itacarambi, na divisa de Minas
Gerais com a Bahia, a BR-135, outra adequação da divisa de Minas
Gerais com São Paulo, na BR-040. Na página seguinte, há grande
preocupação do Presidente Lula com o apoio à urbanização de
assentamentos. Há a implantação do trecho Eldorado-Vilarinho, do
Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte e apoio a investimentos
em saneamento. Há grande preocupação do Presidente Lula com o
saneamento porque ele é saúde preventiva, e com as obras do Extra-
PAC, que não deixam de ser obras fundamentais.

Nessa tela, a readequação da infra-estrutura da UFMG, a conclusão
da obra armazenadora de Belo Horizonte, a cargo do Ministério da
Agricultura, e a expansão do ensino superior Campos do Pontal, em
Ituiutaba.

Esses são alguns números que apresentamos, para não abrir mais a
discussão, porque o importante são as propostas. Volto a insistir: tudo
que está sendo sugerido vai ser tabulado. Vamos conversar com as
bancadas, para tentar executar aquilo que foi apresentando no
orçamento de 2009. Acho que estamos indo no caminho certo, ou
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seja, democratizando o Orçamento da União, repetindo o que alguns
Estados já fazem. Conversava com a Secretária Renata e ela me
disse que esse trabalho já vem sendo feito sistematicamente pelos
Municípios. Acho que não há volta. Essa idéia do Deputado Mendes
Ribeiro foi fundamental para resgatar a peça orçamentária e garantir a
participação ativa e democrática de toda a população na construção
do orçamento. Muito obrigado. Estou à disposição de todos vocês.

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

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Coordenador - Neste instante, daremos início à fase dos

debates. Vamos tentar intercalar a inscrição de um parlamentar, de
um Prefeito e de um membro da sociedade. Cada participante ao
microfone disporá de até 3 minutos para a sua intervenção, garantido
o mesmo tempo para as respostas.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, para facilitar a condução
dos nossos trabalhos, solicito-lhe que seja disponibilizado na tela o
tempo de cada expositor, porque temos esse dispositivo no painel.
Isso é possível, Sr. Presidente?

O Sr. Presidente (Deputado Zé Maia) - Solicito que se faça a
cronometragem do tempo de cada orador.

Debates
O Sr. Coordenador - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.
A Deputada Elisa Costa - Saúdo todos os presentes; os

componentes da Mesa; o Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente
da Assembléia; os Deputados Federais; os Deputados Estaduais; o
Deputado Federal Mendes Ribeiro Filho; o Senador Delcídio Amaral.
Saúdo também a presença democrática do debate do Orçamento da
União em Minas Gerais, Região Sudeste, com duas palavras fortes:
transparência e participação popular.

Faço um apelo à sensibilidade social do Senador, dos Deputados
Federais, dos Deputados Estaduais, da comunidade presente, das
nossas universidades, porque trago uma reivindicação não apenas de
Governador Valadares, mas de toda a região: uma emenda popular
que se soma à iniciativa de vários Deputados Federais e Estaduais.
Estão incluídas nessa emenda as regiões dos Vales do Rio Doce, do
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Jequitinhonha e do Mucuri. Essa emenda teve também a participação
de movimentos sociais da região e de Governador Valadares. Essa
emenda tem o objetivo de tentar reduzir as desigualdades locais e
regionais.

Em vários Municípios e regiões de Minas é urgente enfrentarmos a
pobreza e a falta de oportunidades, além de caminharmos para a
busca de políticas públicas de desenvolvimento. A educação pública,
principalmente a de nível superior, faz parte do processo de
construção da cidadania, porque contribui bastante para o
desenvolvimento do País.

Defendo uma emenda popular que vai se somar aos esforços da
universidade do Mucuri e do Jequitinhonha, para a expansão de sua
rede física incluindo os câmpus de Diamantina e de Teófilo Otôni.
Nessa emenda também está incluída a construção do câmpus da
nossa expansão universitária em Governador Valadares. A região do
Vale do Rio Doce, considerada empobrecida, é a mais forte de Minas
Gerais em emigração. O IDH e o PIB se elevam muitas vezes, porque
está incluída no Rio Doce a região siderúrgica do Vale do Aço. No
entorno do médio Rio Doce existem regiões tão empobrecidas quanto
outras do Estado. A educação é fundamental.

Com essa emenda, pretendo que haja sensibilidade dos senhores e
da Secretária Renata Vilhena para com o Vale do Rio Doce, que está
no Plano Mineiro de Desenvolvimento, no PPAG e no Orçamento da
União, a fim de que haja a expansão da Universidade Federal em
Governador Valadares. Todas as universidades - incluída a UFMG -
têm consciência das nossas reivindicações. Em Governador
Valadares não existe ensino superior gratuito em universidade federal
ou estadual. É a única cidade-pólo de Minas que não possui ensino
superior gratuito. Por isso, queria deixar aqui essa reivindicação e
sensibilizar todos, para que tenhamos também em Valadares a nossa
universidade federal. Muito obrigada.

O Sr. Coordenador - A nossa Prefeita eleita largou a tribuna e pegou
a caneta. Agora começa a dificuldade toda, não é, Prefeita? Muitas
felicidades no seu governo. Sucesso. Vou chamar a próxima inscrita,
outra mulher: Vera Maria Carvalho Alves, Chefe-Geral da Embrapa.
Muito obrigado pela sua presença.
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A Sra. Vera Maria Carvalho Alves - Prezados parlamentares,
autoridades presentes, senhoras e senhores, bom-dia. A Embrapa
Milho e Sorgo é um dos 40 centros de pesquisa da Embrapa que
estão situados em Minas Gerais. Desde que foi criada, há 33 anos,
tem gerado inúmeras tecnologias, que são, em grande parte,
responsáveis pela produção recorde de 58 milhões de toneladas de
milho na última safra. Apenas uma de nossas tecnologias, a relativa
ao tratamento de sementes, cujo desenvolvimento custou cerca de
R$1.400.000,00, gerou para o agronegócio brasileiro, em cinco anos,
R$602.000.000,00.

A geração de tecnologias é uma questão de segurança nacional. Até
meados da década de 90, tínhamos centenas de grandes
companhias, pequenas e médias empresas de semente atuando em
todo o mundo. No final dessa década, numa seqüência de compras
dessas companhias, estamos hoje com apenas seis grandes
multinacionais atuando nessa área e algumas pequenas indústrias
brasileiras. Hoje um desafio muito grande se apresenta no campo da
biotecnologia. Novamente, num amplo movimento, essas grandes
multinacionais têm se unido.

Os cultivares transgênicos têm enorme importância para a
competitividade da agricultura brasileira. Entretanto, essa tecnologia
está na mão de um número reduzido de grandes multinacionais. O
Brasil, e a nossa agricultura, conseqüentemente, corre o sério risco de
ficar totalmente dependente dessas empresas, como já estamos hoje
no caso da soja. Ontem mesmo assistimos à compra de duas grandes
companhias de biotecnologia nacional: a Alellyx e a CanaVialis, pela
Monsanto. Contudo, embora a pesquisa brasileira tenha procurado
trabalhar constantemente para gerar essas tecnologias, os nossos
investimentos são ínfimos. Para os senhores terem uma idéia,
enquanto uma grande multinacional está investindo
US$1.000.000.000,00 para a geração de cultivares transgênicos
tolerantes às secas, a Embrapa não consegue alavancar um projeto
de R$4.000.000,00.

Nossa solicitação aos senhores é uma emenda parlamentar no valor
de R$1.500.000,00, para que possamos ampliar nossos laboratórios
de biotecnologia, fazendo frente a essa demanda. Seremos parceiros
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da Universidade Federal de São João del-Rei na criação de um curso
de biotecnologia molecular. Isso seria muito importante para o
desenvolvimento da segurança nacional da agricultura brasileira.
Muito obrigada.

O Sr. Coordenador - Gostaria de registrar que o Dr. Márcio Lacerda,
nosso Prefeito eleito, terá de ausentar-se neste momento em razão de
compromissos assumidos, mas agradecemos sua presença e o
prestígio que conferiu à Comissão de Orçamento. Muito obrigado pela
sua presença. Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar - Bom-dia a todos. Na pessoa do
Deputado Federal Mendes Júnior, cumprimento a Mesa e as demais
autoridades presentes. Quero apresentar duas sugestões. A primeira,
em referência à nossa BR-040. Foi criada uma frente parlamentar na
Assembléia Legislativa e, após várias constatações, verificamos a
necessidade de se implantarem programas emergenciais e de um
projeto visando a sua recuperação definitiva, ou seja, sua duplicação.
A fase emergencial já está sendo providenciada pelo DNIT. Achamos
importante fazer constar no Orçamento do ano que vem
R$5.000.000,00, que é uma quantia relativamente pequena, para já
começarmos a investir no projeto executivo. Assim, teremos
condições de disponibilizar os recursos necessários para a sua
efetivação. Para a sua conclusão, de Belo Horizonte até o Rio de
Janeiro, faltam aproximadamente 174km. A segunda, como já
mencionou a nossa Secretária Renata Vilhena, em relação ao
Aeroporto Internacional Tancredo Neves. Sabemos que sua
revitalização foi um sucesso, mas ele poderia estar prestando um
grande benefício à nossa aviação nacional. Levando-se em conta que
a capacidade inicialmente prevista, de 5 milhões de passageiros por
ano, já está sendo alcançada, se fizermos um investimento de
R$140.000.000,00, que é relativamente pequeno, teremos condições
de implementar ali obras emergenciais, o que lhe daria uma sobrevida
de dois ou três anos. Seria oportuno definir alguma rubrica no nosso
Orçamento a fim de que se tenha uma previsão orçamentária para
elaboração do projeto na sua segunda etapa. Também seria
importante prever alguma rubrica de projeto para a interligação do
nosso metrô ao aeroporto, facilitando, assim, o acesso dos usuários,
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que foi tão questionado na fase de revitalização.
Na pessoa do Presidente, cumprimento a Comissão de Orçamento

por esta iniciativa, de fundamental importância para se restabelecer a
credibilidade do Orçamento. Muito obrigado e parabéns a todos.

O Sr. Coordenador - Agradeço o elogio do Deputado. Ontem, numa
reunião em Vitória, troquei o nome de alguém e disse que sempre
trocam o meu, porque Mendes Júnior é o rico, eu sou Mendes Filho, o
pobre. Mas isso sempre acontece. Com a palavra, o Sr. Gílson de
Souza, da Comissão do Vale do Rio Doce.

O Sr. Gílson de Souza - Bom-dia a todos, aos membros da
Comissão do Orçamento do Congresso Nacional, a quem
parabenizamos pela iniciativa de democratizar este espaço de
discussão do Orçamento. Sou do Vale do Rio Doce, estou aqui
representando a sociedade civil, a terra da nossa Prefeita eleita, Elisa
Costa, do nosso Deputado Federal Leonardo Monteiro. Somo-me à
iniciativa dos Deputados Estaduais e Federais e de todos os
movimentos sociais de Minas Gerais para reforçar a proposta de
fortalecer os recursos para o ensino superior gratuito no nosso
Estado, particularmente na nossa região.

Quero registrar que esta discussão se faz porque a nossa região do
Rio Doce e do Mucuri carece de recursos federais e, particularmente,
como lembrou a Deputada e Prefeita eleita, a região do Rio Doce não
tem uma universidade pública que atenda a demanda ali existente.
Creio que agora é o momento oportuno de o Congresso Nacional
atender a essa tão nobre reivindicação. É nesse intuito que, como
membro do Conselho de Segurança Alimentar do Vale do Rio Doce e
também como representante dos movimentos sociais, venho solicitar
o empenho de vocês para aprovarem os recursos necessários à
implantação do câmpus da Universidade Federal do Vale do Rio
Doce, atendendo essa demanda tão importante do nosso povo. Muito
obrigado.

O Sr. Coordenador - Como temos mais de 20 inscritos, terei que
diminuir o tempo de fala de cada um para podermos terminar a
reunião dentro do prazo. Com a palavra, o Sr. Marcos de Carvalho,
Prefeito de Itamonte, que terá 2 minutos.

O Prefeito Marcos de Carvalho - Sr. Presidente, em cuja pessoa
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cumprimento a todos os membros da Comissão de Orçamento, venho
aqui pedir apoio à Comissão para uma obra de grande importância,
não só para a minha cidade e para Minas, como também para o
Brasil, que é a obra do Centro de Treinamento de Alto Nível de
Altitude para atletas em Itamontes. Sabemos da dificuldade e do custo
para levarmos um atleta para fazer treinamento de alto nível na
Colômbia, na Cidade do México, em Colorado Springs, nos Estados
Unidos, ou em Serra Nevada, na Espanha. No nosso Município temos
condições de construir um centro de alto nível a 2.430m de altitude, o
que é uma preciosidade porque é um terreno único no Brasil com as
condições necessárias de umidade relativa do ar e que poderia
colocar esse centro como um dos melhores do mundo. Ele poderá dar
oportunidade a muitos atletas brasileiros para termos mais chance no
cenário internacional. Estamos pensando já nas Olimpíadas de 2016,
e essa obra dará condições para que o Brasil tenha maiores chances
de treinamento para que nossos atletas tenham melhores resultados.
Muito obrigado.

O Sr. Coordenador - Muito obrigado, Prefeito. Com a palavra o
Deputado Domingos Sávio, Líder da Maioria.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sra. Secretária
Renata Vilhena, prezado colega Deputado Zé Maia, Presidente da
Comissão de Fiscalização Financeira, Deputados Federais da
bancada mineira que nos dão a alegria imensa de estar aqui
debatendo conosco o Orçamento Federal.

Sr. Presidente e relator, Deputado Delcídio, de forma objetiva quero
fazer uma sugestão que espero tornar-se uma emenda a ser acolhida
por V. Exa. Não há dúvida de que os quatro Deputados mineiros aqui
presentes estarão empenhados em conseguir um pouco mais de
investimento para a nossa Universidade Federal de São João del-Rei,
com seus diversos câmpus em Minas Gerais.

A Universidade de São João del-Rei, criada pelo nosso saudoso
Presidente Tancredo Neves, tem um papel fundamental em todo o
processo educacional e de pesquisa em Minas e destacou-se como
uma das melhores do Brasil.

A Universidade Federal de São João del-Rei saltou agora de 3.500
para 21.000 alunos na gradução, além dos diversos cursos de pós-
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graduação, em um esforço estimulado pelo próprio Presidente Lula - o
que é muito apropriado - de fazermos maior inclusão, de terceiro
turno. Hoje ela é uma das universidades que atua de manhã, de tarde
e à noite, fazendo um aproveitamento máximo de sua capacidade.
Implantou um câmpus fantástico em Divinópolis, na área da saúde, e,
em São João del-Rei, há uma diversidade enorme de cursos. Portanto
é fundamental investirmos, pois, se aumentamos o número de alunos
sem um investimento correspondente, corremos o sério risco de
comprometer o que ela tem de melhor: uma qualidade de ensino de
altíssimo nível. Deixo então o nosso apelo aos nossos Deputados e,
em especial, ao nosso relator: uma emenda para a nossa
Universidade Federal de São João del-Rei.

O Sr. Coordenador - Agradeço, Deputado Domingos Sávio, Líder da
Maioria. Quero saudar o Deputado Antônio Júlio, ex-Presidente da
Assembléia, meu companheiro de partido, em companhia do qual é
uma honra estar aqui. Com a palavra, o Reitor Ronaldo Pena.

O Reitor Ronaldo Pena - Cumprimento todos os membros da Mesa,
a Secretária, os Deputados, o Senador e quero rapidamente falar que,
conhecendo a distribuição do ensino superior em Minas Gerais, a
UFMG apóia a reivindicação do pessoal da região Leste, aqui
representada pela Prefeita Elisa Costa, para que ali se instale um
câmpus, na cidade-pólo de Governador Valadares. Em segundo lugar,
queremos dizer que é muito importante a manutenção de nossa
emenda do conjunto das instituições públicas do ensino superior de
Minas Gerais: 12 universidades federais e 2 estaduais. Temos uma
estrutura aqui. Todos os Reitores se reúnem sob a atual presidência
do Reitor de Juiz de Fora, e temos uma matriz de distribuição do
recurso oriundo dessa emenda, muito importante para o investimento
de nossas universidades. Finalmente, o mais importante neste
momento é obtermos a garantia dos recursos para o Reune, que é
uma revolução no ensino superior do País. Todas as universidades a
ele aderiram. Como todos sabem, somos uma espécie de jumbo que
já decolou, portanto não há possibilidade de cortar recursos do Reune.
Qualquer que seja a crise, é necessário garantir nosso orçamento,
pois as universidades estão crescendo - a nossa está crescendo 50%
na graduação - e contando com esses recursos. Se eles vierem, tudo
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irá bem, mas, se houver qualquer atropelo, os senhores podem
imaginar o problema, pois teremos os estudantes e não lhes
poderemos oferecer um ensino de qualidade.

Finalizo, saudando o Deputado Mendes Ribeiro, que tem uma
oratória que faz jus aos grandes oradores do Rio Grande do Sul, entre
os quais citaria Paulo Brossard e Pedro Simon. Muito obrigado.

O Sr. Coordenador - Colocarei em meu currículo esse elogio. Agora
darei a palavra a um Deputado Federal. Costumamos deixá-los para o
final, mas ele quer falar e, quando isso acontece, o Rio Grande, Minas
Gerais e o Brasil ganham. Com a palavra, o Deputado Federal Jaime
Martins.

O Deputado Federal Jaime Martins - Obrigado, Sr. Presidente.
Gostaria de cumprimentar os membros da Mesa, em especial o nosso
relator, as autoridades presentes e os Deputados Estaduais. Não
poderia, Sr. Presidente, ao ocupar esta tribuna, deixar de lembrar e
registrar que esta Casa foi muito importante em minha formação
política. Por quatro mandatos, meu pai esteve aqui, e ainda muito
jovem, percorri os corredores desta Casa, que me ajudou
sobejamente em minha instrução e formação política. Portanto é
grande minha satisfação.

A bancada mineira, certamente, entre todas as outras do País, tem
sido a que mais tem feito aporte de recursos para as universidades.
Praticamente todas elas têm recebido recursos para fazer sua
ampliação. Talvez Minas seja o Estado que mais tem crescido em
número de alunos, com o apoio da bancada federal.

Registro e concordo com pleitos já feitos em relação à Universidade
Federal de São João del-Rei, que tem realizado um trabalho
audacioso em sua expansão, criando um câmpus na cidade de
Divinópolis. Este ano já estamos aplicando recursos orçamentários
levados pela nossa bancada. Mas também registro a necessidade de
continuarmos com esses investimentos na Universidade Federal de
São João del-Rei que, além do câmpus de Divinópolis, tem também o
câmpus de Sete Lagoas e de Ouro Branco e o câmpus de sua sede
em São João del-Rei. Também registro nossa visão em relação à
necessidade de investirmos no sistema Confins, que é um importante
pólo de desenvolvimento para Minas Gerais e precisa receber
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recursos da nossa bancada e do governo federal para sua expansão e
melhoria. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Coordenador - Agradeço a presença do Deputado Jaime,
sempre atuante. Com a palavra, o Deputado Estadual Délio Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros - Bom-dia a todos. Na pessoa do
Senador Delcídio Amaral cumprimento toda a Mesa. Estamos
travando uma luta, Srs. Deputados, senhores membros da Comissão,
para que os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri tenham uma
faculdade de Medicina instalada na Universidade Federal do Vale do
Jequitinhonha e do Mucuri. É a terra de JK, que foi um grande médico,
como todos sabemos. Aquela região do Vale do Jequitinhonha precisa
de uma universidade que tenha faculdade de Medicina. Temos
conversado com o Reitor Pedro Ângelo e com várias autoridades
sobre isso. Apresentamos uma frente chamada Frente JK pela
Instalação da Faculdade de Medicina em Diamantina e em Teófilo
Otôni, por entender que é importante. Estamos coletando assinatura
das pessoas mais influentes daquela região. Já conversamos com
várias autoridades e iremos para a região no dia 12.

Senador Delcídio, acreditamos que a Comissão de Orçamento do
Congresso contemplará a universidade federal com recursos
suficientes para que possa instalar essa faculdade de Medicina em
Diamantina e, assim, prestigiar o saudoso JK que, em 1952, implantou
na cidade de Diamantina a faculdade de odontologia. Hoje é uma
universidade vocacionada para a área humana. Esperamos que a
Comissão de Orçamento do Congresso contemple essa emenda e o
povo do Jequitinhonha e do Mucuri com essa faculdade, que atenderá
todos e prestará um grande serviço ao Estado de Minas Gerais. Muito
obrigado.

O Sr. Coordenador - Agradeço a participação de V. Exa. Com a
palavra, o Dr. José Maria, Prefeito eleito de Curvelo.

O Sr. José Maria - Cumprimento os componentes da Mesa, em
especial, meu conterrâneo Virgílio e meu amigo particular, Jaime
Martins. Também defendemos a proposta trazida pelo Deputado que
me antecedeu pela manutenção e garantia da emenda para a
Universidade do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Com o aumento de
recurso para a expansão do pólo de Curvelo, que é uma região central
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de Minas Gerais, pretendemos implantar um pólo de educação.
Curvelo está localizada entre Sete Lagoas, Diamantina e Montes
Claros, e nossos jovens saem para estudar em Diamantina, Belo
Horizonte ou Sete Lagoas. Precisamos de uma extensão desse pólo
universitário em Curvelo. Queremos transformar Curvelo em um pólo
de saúde e de educação. Para isso, precisamos da ajuda dos Srs.
Deputados. Queremos aumentar os recursos para essa faculdade, a
fim de que Curvelo se transforme em um pólo de educação. Muito
obrigado.

O Sr. Coordenador - Não disse anteriormente, mas também temos o
nosso JK, Deputado Federal Jorge Khoury, relator da Receita,
brilhante, inteligente e capaz. Ele está dando um puxão de orelhas no
Presidente. Toda a assessoria da Comissão Mista do Orçamento está
à disposição dos senhores. Se, em nosso endereço eletrônico,
apertarem na Comissão de Orçamento, no Seminário Regional, verão
a emenda popular, que poderá ser preenchida por qualquer cidadão.
E essas emendas, depois, receberão parecer da lavra do brilhante
Delcídio. Essa é uma informação - o nosso JK tem razão - que está
sendo dada de forma atrasada. Roberto Simão, representando o
Deputado Federal Ademir Camilo.

O Sr. Roberto Simão - Bom-dia a todos. Sr. Presidente, demais
membros da Mesa, parlamentares, autoridades, represento o
Deputado Federal Ademir Camilo, que manifesta interesse em que a
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, no seu
câmpus de Teófilo Otôni, possa ter a faculdade de Medicina, curso
que é pleiteado para outras bases da universidade, mas, na leitura do
Deputado Federal, Teófilo Otôni tem essa necessidade por ser um
pólo que cresce a olhos vistos. Jovens representantes daquela
sociedade vieram até esta Comissão manifestar o seu interesse e o
seu apoio para que essa faculdade seja criada naquele pólo.
Manifestam também o seu posicionamento para que o Orçamento
seja feito nas bases do de 2008, repartido igualitariamente com
Diamantina, por exemplo, como foi. É só isso, Sr. Presidente.
Agradeço a todos.

O Sr. Coordenador - Nós agradecemos. Helvécio Luiz Reis, Reitor
da Universidade Federal de São João del-Rei.
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O Reitor Helvécio Luiz Reis - Bom-dia a todos, Deputado Mendes
Filho, Presidente desta Comissão, Senador Delcídio e demais
Deputados, incluindo os da bancada mineira, Virgílio, Jaime e
Leonardo. Venho aqui endossar as palavras do companheiro Prof.
Ronaldo Pena quanto à emenda da bancada de Minas Gerais, que
tem contemplado as universidades públicas mineiras, como ele disse,
12 federais e 2 estaduais. Essa emenda já é uma tradição da bancada
de Minas Gerais, e os seus recursos nos têm auxiliado muito quando
juntados aos recursos que o MEC nos destina na construção e
recuperação das instalações físicas de laboratórios, melhorias das
condições e da qualidade do ensino superior que oferecemos.

Mas, Deputado Mendes Filho, gostaria de reforçar também a
emenda especial para a Universidade Federal de São João del-Rei,
que assumiu recentemente um projeto audacioso de expansão e abriu
um câmpus em Divinópolis na área de saúde, incluindo curso de
Medicina, em Sete Lagoas, com a parceira Embrapa - aliás, a Dra.
Vera, da Embrapa, está aqui presente e queremos apoiar a demanda
da Embrapa, porque serão muito importantes para a universidade os
recursos que lhe serão destinados -, e no Alto Paraopeba, na região
de Ouro Branco, além de São João del-Rei. Portanto, gostaria de
reforçar que a universidade em Minas Gerais é a que mais cresce,
passando de 3.500 para cerca de 12 mil alunos, o que representa uma
forte demanda de recursos para garantir a qualidade que sempre
oferecemos nos nossos 21 anos de existência. Muito obrigado.

O Sr. Coordenador - Agradeço a V. Exa. Pedro Angelo Almeida
Abreu, Reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri.

O Reitor Pedro Angelo Almeida Abreu - Bom-dia a todas e a todos.
Saúdo a Mesa e, especialmente, os Deputados que têm trabalhado
conosco no desenvolvimento da nossa Universidade, Leonardo
Monteiro, Virgílio Guimarães e Ademir Camilo. Em primeiro lugar,
quero falar sobre o Reune, como colocado pelo Reitor Ronaldo Pena.
Sem dúvida, esse programa, que visa à interiorização da universidade
no Brasil, à expansão do ensino público de qualidade, vai tornar o
nosso país positivamente diferente nos próximos 10 a 15 anos. Não
tenho a menor dúvida disso.
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No que diz respeito à nossa universidade especificamente, como já
disseram vários políticos, ela passa por dificuldades por ser nova e
implantada numa região carente, o que se refletiu no “ranking”
recentemente divulgado pelo MEC, em que das 11 universidades
federais mineiras ficamos em 11º lugar. Isso ocorre em função da
precariedade de infra-estrutura, o que resolveremos com aporte de
investimentos. Para isso, elaboramos o Plano Diretor dos câmpus de
Diamantina e de Teófilo Otôni, a fim de que recebam todo o
investimento necessário para melhorar suas condições de ensino e
pesquisa. A única universidade de Minas Gerais cuja sede se
encontra na metade norte do Estado, em Diamantina e Teófilo Otôni,
merece esse apoio porque está num dos bolsões de pobreza, de
acordo com o IDH deste país. Obrigado.

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Deputado Federal, Virgílio
Guimarães. Quando anunciamos o nome do Virgílio, sempre
anunciamos alguma “coisa grande”. Não sabemos o que é que vem,
mas vem.

O Deputado Federal Virgílio Guimarães - Sr. Presidente, Sr. relator,
demais componentes da Mesa, companheiros e companheiras. Darei
um rápido recado do nosso Prefeito eleito quanto à questão do metrô
de Belo Horizonte. A concepção registrada, no nosso Orçamento de
2009 já foi superada pelas discussões aqui travadas, que é a
introdução da idéia da PPP. Portanto o investimento previsto na Linha
1 - Vilarinho-Eldorado -, na concepção que está sendo negociada,
será assinado um protocolo ainda este mês ou no início do próximo, e
seria feito através da iniciativa privada. Portanto, deveríamos fazer
uma emenda colocando, no lugar de “metrô de Belo Horizonte -
Eldorado-Vilarinho”, apenas “metrô de Belo Horizonte”. Creio que esta
poderia ser uma emenda de redação porque esse investimento será
feito pela iniciativa privada. O recurso é necessário, mas para ser
aplicado na Linha 2, onde o investimento originará da negociação ora
encaminhada à Secretária Renata. Participamos, ontem, de uma
reunião com seu representante. Faço esse registro, em nome do
Prefeito eleito de Belo Horizonte. Um pequeno ajuste nos possibilitará
um recurso realmente necessário dentro da concepção negociada.

Quanto à questão da emenda popular, ao se colocar a universidade,
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todas são beneficiadas porque será aberto mais espaço para a
bancada que continuará apoiando. Se a idéia é a universidade dos
Vales do Jequitinhonha e do Mucuri está perfeito. É uma universidade
muito jovem, cuja demanda é forte e os recursos são poucos. Foi
lançada tendo um grande esforço à sua frente porque ela já é
“multicampi”. Portanto, é uma universidade nova, lançada pelo
Presidente Lula, com os dizeres: Jequitinhonha, Mucuri e adjacências.
Curvelo e adjacências. Valadares e Adjacências. O desafio é enorme.
Creio que devemos definir se a escola de Medicina será em
Diamantina ou em Teófilo Otôni, se o investimento será meio a meio,
etc. O Conselho Universitário tem um Plano Diretor que poderá incluir
esses aspectos, conhecendo todos esses desafios no que se refere à
expansão para as adjacências. Temos de adensar os investimentos
feitos nos dois câmpus originais. Portanto, fica aqui nosso apoio a
esse investimento - sabemos que nossa Escola de Veterinária, em
Curvelo, também aguarda investimento -, delegando o recurso para
essa universidade. Dessa forma, ela sai da disputa pelas outras
emendas, e, sem dúvida, todas as universidades se sentirão à
vontade para pleitear. Com certeza a universidade do Vale do
Jequitinhonha seria destinatária de uma das emendas. Se a emenda
for recebida, todas as demais universidades se beneficiarão, e o
Conselho Universitário poderá traçar, de maneira adequada, o seu
plano de expansão. Muito obrigado.

O Sr. Coordenador - Muito obrigado, Deputado Virgílio. Com a
palavra, o Deputado Federal Leonardo Monteiro.

O Deputado Federal Leonardo Monteiro - Cumprimento o Deputado
Federal Mendes Ribeiro Filho, do Rio Grande do Sul, nosso
Presidente; o Deputado Federal Jorge Khoury, da Bahia; e o Senador
Delcídio Amaral, do Mato Grosso do Sul. Cumprimento ainda todos os
membros da Comissão de Orçamento, os demais Deputados e as
entidades que participam da nossa audiência pública.

Quero reforçar a proposta defendida por várias pessoas,
principalmente pela nossa companheira e Deputada Elisa Costa,
Prefeita eleita de Valadares, e pelo Deputado Virgílio Guimarães. A
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri foi
instituída no primeiro governo do Presidente Lula. Trata-se, portanto,
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de uma universidade em construção. Em Teófilo Otôni, o seu câmpus
está bem avançado. O Reitor Prof. Pedro Angelo deseja construir
moradias estudantis em Diamantina e Teófilo Otôni e um câmpus em
Governador Valadares. Discutimos bastante com os Deputados
Ademir Camilo, Fabinho Ramalho, Gilmar Machado e Virgílio
Guimarães a construção dessa emenda popular, que poderia ser
aprovada aqui. Depois, a universidade poderá definir a aplicação dos
recursos. Como Deputado Federal e membro da Comissão de
Orçamento, temos interesse na construção do câmpus em
Governador Valadares. Queremos defender essa proposta, que
atende a reivindicações das universidades, sobretudo da Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Muito obrigado.

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

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Cumprimento a todos os
membros da Mesa e da Comissão de Orçamento. Manifesto a nossa
satisfação de, na proposta orçamentária, por meio do PAC, solicitar a
continuação das obras da BR-265, que liga São Sebastião do Paraíso
a Ilicínea, ou seja, o norte de São Paulo à região de Lavras e de
Campo das Vertentes. É uma rodovia de fundamental importância,
estratégica. Com mais R$50.000.000,00, poderemos completá-la.

Quero aproveitar a oportunidade para manifestar a satisfação de
estarmos juntos e para solicitar atenção especial dos Deputados
Federais da nossa bancada e da Comissão de Orçamento, sobretudo
para a manutenção das rodovias federais em Minas Gerais. O
Governador Aécio Neves criou um grande programa, o ProMG Pleno,
que objetiva a recuperação de todas as rodovias estaduais. Minas
possui a maior malha rodoviária do País. Infelizmente, devido à
grande quantidade, a situação das rodovias federais está bastante
complicada. A manutenção não tem sido adequada; os recursos,
insuficientes. Há muitos buracos nas estradas da nossa região -
Poços de Caldas, Cabo Verde, Muzambinho e Machado. Gostaríamos
que fossem destinados mais recursos para a manutenção dessas
rodovias, como faz o Estado. Muito obrigado.

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Deputado Estadual Paulo
Guedes.
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O Deputado Paulo Guedes - Deputados da Comissão de
Orçamento, reforço a defesa da Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri, que é de fundamental importância para o
desenvolvimento dessa região. Será, sem dúvida, a emenda a ser
escolhida e aprovada hoje. Pleiteio que essa Comissão possa discutir,
em outro momento, de que forma ajudar uma das regiões mais
sofridas de Minas Gerais, o Norte de Minas, quanto ao problema da
seca, que a cada ano castiga a região. No ano passado, tivemos a
maior seca dos últimos anos, com perdas enormes. Este ano, a seca
nos assusta novamente. Tudo indica que será tão grave quanto o ano
passado. Precisamos reforçar órgãos federais, como o DNOCS e a
Codevasf, por meio de emendas de bancada ou do próprio relator,
para que possamos ajudar essa região a sair de um sofrimento que,
todos os anos, é manchete nos jornais. Deixo a sugestão para que a
Comissão analise uma forma para que o orçamento da União
contemple as regiões do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha
no combate aos efeitos da seca, que só aumentam nossos problemas.

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Prof. Reitor Henrique Duque.
O Sr. Henrique Duque - Sr. Presidente, ilustres componentes da

Mesa. Na qualidade de Presidente do Fórum das Instituições Públicas
de Ensino Superior de Minas Gerais, ratifico as posições dos Reitores
Ronaldo, Helvécio e Pedro Angelo no que tange à emenda que atinge
todas as universidades. São 12 da União e 2 estaduais. Além disso,
peço aos membros da Comissão que vejam com bons olhos uma
emenda que atinja todas as universidades no que tange ao parque
tecnológico, oriunda desta Casa e aprovada pelo PPAG de Minas
Gerais, pelos membros desta Assembléia. Esses parques conseguirão
alavancar Minas Gerais nas áreas de educação, pesquisa, tecnologia,
expansão, ofertando, principalmente, empregos e lucros para o
Estado, o que já está sendo incrementado pelo Governador Aécio
Neves. Agradeço a todos os Deputados da bancada federal de Minas
Gerais, que muito têm contribuído com as universidades,
especialmente por meio de suas lideranças, Deputados Virgílio e
Márcio. Em nome desses dois grandes Deputados, estendo meu
cumprimentos aos demais integrantes da bancada mineira. Trata-se
de um bancada diferente na União, pois está atenta à educação. Muito
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obrigado.
O Sr. Coordenador - Saúdo os Deputados Estaduais Sávio Souza

Cruz e Vanderlei Miranda, do PMDB, do meu partido, que se
encontram presentes. Com a palavra, o empresário Pedro Alvarenga.

O Sr. Pedro Alvarenga - Em primeiro lugar, cumprimento a Mesa,
especialmente a nossa Prefeita eleita de Governador Valadares e a
Prefeita de Teófilo Otôni, que não está presente.

Registro, para um acréscimo no Orçamento apresentado, a verba
para a segurança nacional. As nossas crianças estão morrendo
porque a segurança está falha.

Um outro registro diz respeito à construção de um grande pólo
educacional, um grande câmpus em Teófilo Otôni, em Medina ou em
Jequitinhonha. O importante é que seja no Vale do Jequitinhonha. Se
isso ocorrer, faremos ensino a distância e atenderemos a todo o Norte
de Minas. Como disse, um grande câmpus atenderia a todos. São
essas as minhas reivindicações. Muito obrigado.

O Sr. Coordenador - Passo a palavra, com muita honra, àquele que
preside esses trabalhos, o Presidente da Comissão de Orçamento
desta Assembléia Legislativa, Deputado Zé Maia.

O Sr. Presidente - Exmo. Sr. Coordenador, Deputado Federal
Mendes Ribeiro; Senador Delcídio Amaral, relator do Orçamento;
Exma. Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento; Exmos. Srs.
Deputados Federais e Estaduais; Prefeitos presentes.

Chamo a atenção para um fato importante da política nacional.
Refiro-me à Rodovia São Paulo-Cuiabá. Até no nome ela fala de uma
rodovia de integração nacional. O Senador Delcídio, que é do Mato
Grosso do Sul, conhece bem essa história. O único trecho dessa
rodovia - de nome São Paulo-Cuiabá, mas que já chega ao Acre - que
não é asfaltado está em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. É
verdade que o trecho está em obras, Senador, mas é importante,
Deputado Virgílio, coordenador da bancada, assegurar recursos para
a conclusão dessa obra, que encurta a distância entre São Paulo e
Cuiabá em 80km. Essa rodovia ficou na gaveta do governo. Imaginem
o custo para o Brasil em mais de 50 anos e o que resultou de prejuízo
para a Nação.

Um outro trecho, que também cruza o Triângulo Mineiro, é o da BR-
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153, que está duplicada de Brasília à divisa de Goiás e já adentrou
50km em Minas Gerais. Foi feita agora a concessão da divisa de
Minas ao Paraná. Curiosamente, ficou o trecho do Triângulo Mineiro,
de 200km, sem participação na concessão do governo federal.
Portanto, seria importante que esse trecho que cruza o Triângulo
Mineiro fizesse parte dessa concessão.

Um outro ponto ainda refere-se à BR-262, que liga Uberaba a nossa
Capital e Belo Horizonte ao Vale do Aço. É uma rodovia que deve
estar dentro do processo de concessões, porque já está cabalmente
provado que os governos não conseguem asfaltar, recuperar e
duplicar as nossas rodovias. A infra-estrutura é o grande gargalo do
desenvolvimento do nosso país, o que gera maior arrecadação de
impostos e aumento de orçamentos. Já que temos essa grande
dificuldade referida, é importante ampliarmos o processo de
concessão, que é muito mais barato. Fica aqui, aliás, um elogio ao
governo federal, pois nas últimas concessões tivemos praças de
pedágios de Belo Horizonte a São Paulo em torno de R$1,00. Fica
muito mais barato pagar um pedágio desse do que trocar um pneu,
um amortecedor, sem contar o inestimável preço da vida em rodovias
mais seguras.

O Deputado Virgílio referiu-se ao metrô em Belo Horizonte. Trata-se
de uma obra extremamente importante para desafogar o tráfego.

São essas, portanto, as questões que trago ao conhecimento de V.
Exas. Enalteço aqui, Sr. Presidente, a iniciativa do Congresso, da
Comissão de Orçamento de vir às várias regiões do País, como
disseram aqui o Senador Delcídio Amaral e V. Exa., democratizando o
Orçamento da União, tão importante para o nosso país. Parabéns à
Comissão. Esta Casa os recebe e sempre os receberá para fazer
discussões de alto nível, como estamos fazendo nesta manhã. Muito
obrigado.

O Sr. Coordenador - Obrigado, Presidente. Quero falar da minha
satisfação, da minha alegria por termos cumprido a agenda e irmos
para a parte final da reunião. Gostaria que esse final acontecesse por
meio de uma imagem da Comissão a Minas Gerais. No encerramento,
teremos a palavra do relator da receita da proposta orçamentária,
nosso Senador Delcídio, que fará uma exposição de todas as



1074

emendas; do Deputado Marcus Montes e do Líder do Governo,
Deputado Federal Gilmar Machado. Só há uma forma de esta
coordenação homenagear esta terra: passar a coordenação dos
trabalhos para um integrante que seja daqui e que leve a reunião até
seu término. Homenageando Minas Gerais, passo a coordenação dos
trabalhos ao Vice-Presidente, Deputado Federal Marcus Montes, que,
com Virgílio, Gilmar e outros Deputados, foi muito importante para a
realização deste evento. Em meu nome e dos demais membros da
Comissão, afirmo que foi uma grande honra estar aqui com vocês.

O Sr. Coordenador (Deputado Federal Marcus Montes) - Obrigado,
Deputado Mendes Ribeiro Filho, que vem dinamizando e dando uma
postura diferente à Comissão de Orçamento, capitaneado pelo grande
Senador Delcídio Amaral, exemplo nacional, que já provou sua
capacidade política e, agora, como relator do Orçamento, está dando
nova dimensão ao Brasil. Sua idéia de vir até aqui e visitar todas as
regiões do País são uma clara demonstração disso. Abraço meu
querido companheiro de partido, Deputado Federal Jorge Khoury,
pessoa que aprendi a admirar e que muito me tem ensinado; abraço o
Deputado Gilmar Machado, outra grande figura, que, como eu,
representa o Triângulo Mineiro. O Deputado Gilmar Machado dá um
maravilhoso exemplo de postura ética e moral não apenas na
Comissão de Orçamento, como também na Câmara Federal. Abraço
ainda os Deputados Federais Leonardo Monteiro e Virgílio Guimarães
e toda a Assembléia Legislativa na pessoa do Deputado Zé Maia,
outro grande representante do Triângulo Mineiro. Parabenizo-o,
Deputado Zé Maia, por sua atuação nesta Casa. Cumprimentando-o,
cumprimento também os parlamentares que aqui estão, e, na pessoa
da Deputada Elisa Costa, saúdo os Prefeitos presentes. Cumprimento
especialmente a Secretária Renata Vilhena, que, com muito orgulho e
alegria, representa o nosso querido Governador, que, por sua vez,
tem ensinado aos Deputados Federais mineiros e a esta Casa um
modelo de gestão eficiente, que associa política à gestão. A
Secretária Renata dá o exemplo típico da gestão da coisa pública em
nosso país e muito bem representa o Governador neste evento.

Prosseguindo, passo a palavra ao Deputado Federal Virgílio
Guimarães, que trará sua experiência para todos nós.
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O Deputado Federal Virgílio Guimarães - Obrigado, Deputado
Marcus Montes. Pelos pronunciamentos feitos até o momento, parece-
me que se caminhou quase para um consenso em torno da emenda
da Universidade dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Parece-me
que essa é a conclusão, o que demonstra que o mineiro dialoga e
depois se entende. Todos os Reitores presentes neste evento vieram
se solidarizar com a emenda. Insisto em que, ao aprovarmos essa
emenda, abriremos espaço para as demais.

É importante registrar que não considero dissonante a voz do
Prefeito de Itamonte. Pelo contrário, sua sugestão é mais uma
contribuição para nós. Não posso dizer que houve consenso em
relação à sua sugestão, mas a levaremos à bancada para discuti-la.
Nossa bancada é inteiramente voltada para a educação e também
para o esporte. Sua presença e sua sugestão foram muito bem-
vindas. Em relação à pesquisa, aos parques tecnológicos e à
Embrapa, a bancada pode acolhê-los tanto no conjunto de emendas
individuais, como pensar em emenda que os acolha na área de
ciência e tecnologia. A bancada tem, tradicionalmente, feito isso.
Podemos conversar tanto com os Senadores quanto com os
Deputados e o governo do Estado para criarmos uma emenda que
venha a abraçar esses objetivos.

Creio que não houve muitas diferenças entre as posições. Todas
são complementares. E, com isso, podemos dizer que os objetivos
foram alcançados. Muito obrigado.

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Deputado Federal Gilmar
Machado.

O Deputado Federal Gilmar Machado - É sempre uma alegria muito
grande retornar a Minas, especialmente à Assembléia Legislativa do
Estado, onde tive o privilégio de atuar por oito anos. Quero
cumprimentar os Deputados e os assessores. Já estive na Taquigrafia
e na Sala das Comissões. Tenho um carinho muito especial pelo
pessoal, pois tivemos aqui uma convivência muito boa.

O Deputado Virgílio fez reafirmações importantes. Acho que essa
inovação da bancada, do Deputado Mendes Ribeiro e do Senador
Delcídio, é muito importante. Essa emenda coletiva, que será feita, é
muito importante. Está acontecendo uma grande mobilização nos
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Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Vou trabalhar muito para que
possamos ter uma outra emenda de bancada para as universidades.
Acho que a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e do
Mucuri merece ter apresentada e executada uma emenda popular. A
universidade precisa crescer e se expandir. Valadares merece isso,
Deputada Elisa. Acho que o Leonardo fez um grande serviço em
Valadares, que estaria muito bem-representada se fechássemos essa
emenda. Vamos trabalhar as demais sugestões. A agricultura é
fantástica. O Marcus Montes é nosso orientador. Tenho certeza de
que teremos uma emenda também nessa área.

Conseguimos resolver um problema na resolução que impedia que a
Comissão de Ciência e Tecnologia fizesse emenda para a Embrapa.
Para mim isso era um absurdo. Estamos solucionando esse problema,
permitindo, assim, que a Embrapa tenha, neste ano, uma emenda
específica, pois entendemos que esse é um dos grandes alvos de
trabalho e pesquisa. Resolvendo o problema da resolução, tenho
certeza de que a comissão garantirá uma emenda específica para a
Embrapa em nível nacional.

Agradeço à Assembléia de Minas, na pessoa do Deputado Zé Maia,
que representa aqui todos os Deputados. Essa experiência tem de
continuar. Quero fazer um desafio aos Deputados de Minas. O
Deputado Virgílio é nosso coordenador, e a Secretária Renata
representa aqui o Governador. Espero que os Deputados de Minas
possam participar mais das emendas que cabem ao Estado. São
quatro emendas de bancada e mais uma de Belo Horizonte. Pelo
menos nas quatro de Minas, todos os Deputados Estaduais deveriam
ter uma participação efetiva na definição dessas indicações. Acho que
isso deveria ser construído com os Deputados Estaduais e com o
governo do Estado. Penso que deve haver mais integração, já que
todos os Deputados Estaduais contribuem muito com esse trabalho.

Essa é a sugestão que deixo. Vamos discutir e tentar envolver mais
os Deputados Estaduais na definição das emendas que a bancada de
Minas apresenta e que o governo do Estado vem hoje executando
corretamente.

O Sr. Coordenador - Agradeço ao Deputado Gilmar Machado, que é
sempre muito preciso em suas observações. Quero dizer à
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representante da Embrapa que, na Comissão de Agricultura, já
estamos discutindo emendas de Comissão, como o Senador Delcídio
observou, beneficiando a Embrapa. Vou levar sua sugestão. O
Senador Delcídio, que é interessado no assunto, fará, com certeza,
um grande esforço para apoiar esse emenda especial para a Embrapa
de Minas. Passo a palavra a uma liderança da Bahia, nosso
companheiro de partido Deputado Jorge Khouri.

O Deputado Federal Jorge Khouri - Bom-dia a todos. Quero
cumprimentar os colegas da Mesa, que representam Minas Gerais
com muita dignidade e competência. Cumprimento ainda o Deputado
Marcus Monte, que exerceu as funções de Presidente da Comissão
de Agricultura no ano passado e, hoje, exerce a Vice-Presidência da
Comissão do Orçamento. Ele também é membro da Comissão de
Meio Ambiente e vem dando a sustentação de que precisamos quanto
ao conteúdo e às sugestões abalizadas, assim como o querido amigo
Gilmar Machado, com quem tenho a oportunidade de participar de
várias comissões daquela Casa. Aprendi muito com sua forma
bastante pragmática e conciliatória de resolver questões que
interessam aos Estados brasileiros. O Deputado Virgílio Guimarães e
eu entramos juntos no Congresso Nacional. Pudemos compartilhar
também do mesmo nível de relacionamento. Tenho convivido
ativamente com o Deputado Leonardo Monteiro, principalmente nos
assuntos ligados a questões ambientais e a políticas públicas nos
Estados brasileiros.

É com grande satisfação que estou em Minas tendo a oportunidade
de cumprimentar todos os Deputados Estaduais presentes, na pessoa
do Deputado Zé Maia, que representa esta Casa, neste momento. Por
certo, propiciou as condições para que pudéssemos estar em Belo
Horizonte, a fim de que a Comissão de Orçamento tenha a
transparência que o nosso Presidente Mendes Ribeiro tem buscado.
Ele foi o grande incentivador, o grande motivador da discussão da
emenda participativa, da emenda popular. Contou com o apoio
integral do nosso relator, o Senador Delcídio Amaral, que tem
buscado fazer um orçamento voltado para a realidade de sua
execução. Não adianta buscarmos um orçamento dos nossos sonhos,
se, na verdade, não puder ser executado como tal. Estamos tentando
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fazer um orçamento possível, um orçamento que tenha condições de
ser executado e que tenha a transparência que todos desejamos.
Cumprimento a Secretária Renata Vilhena, representante do governo
do Estado. Por meio de sua participação, mostrou a visão do
Governador Aécio Neves, sua expectativa quanto ao nosso orçamento
para 2009. Digo aos Prefeitos, Vereadores e lideranças comunitárias
que a busca incessante pelo aprimoramento do Orçamento da União
faz com que a direção da Comissão Mista de Orçamento deste ano
tenha o entendimento de que estamos plantando uma semente em
terreno fértil, a fim de que possa continuar ao longo do tempo cada
vez mais preciso e voltado ao atendimento das expectativas da
sociedade brasileira.

A iniciativa pioneira deste ano ainda pode deixar muito a desejar,
mas o importante é que começamos, que demos o primeiro passo.
Conforme um pensamento oriental, quando se faz bem, quando se
inicia bem algum trabalho, metade do caminho está percorrida. Estou
seguro de que estamos começando bem esse trabalho. Se a
participação popular ainda não é ampla como gostaríamos que fosse,
temos a convicção de que o aprimoramento dessa questão fará com
que tenhamos, num futuro bem próximo, aquilo que desejamos, ou
seja, um orçamento bem participativo e bem democrático.

Encerrando minhas palavras, Deputado Zé Maia, ressalto, como
relator da Receita, figura nova no Orçamento da União, que seria
interessante que os orçamentos estaduais também se preocupassem
com essa figura, que, na verdade, evita que o relator-geral do
Orçamento - nos níveis federal, estadual e municipal - tenha a
responsabilidade de ser o autor da estimativa e também a pessoa que
cuida da distribuição dos recursos. Delegar a uma pessoa a
responsabilidade de estimar a receita e entregar o valor estimado ao
relator-geral do Orçamento nos níveis federal, estadual e municipal,
permitirá ao relator-geral do Orçamento ser mais consistente, mais
atual e, sobretudo, mais real.

Fizemos a estimativa e repassamos o valor ao relator-geral. Pela
resolução que criou essa nova sistemática do orçamento, temos, até
10 dias após a entrega do último relatório setorial, a possibilidade de
rever a estimativa e repassar os números atualizados ao relator-geral,
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para que ele possa, no final, utilizando os relatórios setoriais e a
adequação da estimativa feita, ajustar o Orçamento e ser bastante
realista. Não tenho dúvida de que o Senador Delcídio Amaral tem feito
isso com muita precisão e consciência. Haveremos de ter em 2009 um
Orçamento mais voltado para o interesse da sociedade brasileira,
porém mais realista. Nossa expectativa é de que o relatório aprovado
no Congresso Nacional seja efetivamente o Orçamento a ser
executado pelo governo federal. Muito obrigado.

O Sr. Coordenador - Passo a palavra ao Deputado Célio Moreira,
que também tem uma consideração a fazer.

O Deputado Célio Moreira - Obrigado, Presidente, querido Deputado
Marcus. Já foi realçada pelo nosso Deputado Virgílio Guimarães a
preocupação com o metrô de Belo Horizonte. Queria frisar a questão,
que tem sido muito debatida na Assembléia Legislativa e é uma
preocupação do Governador Aécio Neves, do Prefeito Pimentel e
também do Prefeito eleito Márcio Lacerda.

O metrô de Belo Horizonte já se arrasta há 24 anos, e é uma
necessidade, em razão do trânsito caótico da cidade. Gostaria,
portanto, de pedir a V. Exa., aos nossos Senadores e à bancada
estadual empenho nessa questão do metrô de Belo Horizonte, que
realmente é uma necessidade urgente da Capital, mas que atenderá
também Contagem e ainda dois dos maiores Distritos de Belo
Horizonte, que são o Barreiro e Venda Nova. A Assembléia formou até
uma comissão especial para tratar do problema do metrô; porém, nos
últimos oito anos, as emendas são votadas no Orçamento, mas a
verba para o metrô é contingenciada. Espero que a partir de 2009 o
metrô de Belo Horizonte se torne uma realidade.

Agradeço aos Senadores e Deputados membros da Comissão de
Orçamento, peço empenho para que essa emenda se concretize,
porque é um transporte rápido, barato e que, com toda certeza,
auxiliará na questão ambiental e aliviará sobretudo o trabalhador que
enfrenta uma dificuldade muito grande na Cristiano Machado, na
Antônio Carlos e na Amazonas. O metrô dará alívio à vida de muita
gente.

Queria reforçar ainda mais a solicitação. O nosso Deputado Virgílio
Guimarães já enfatizou a questão, o Governador Aécio Neves tem
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insistido tanto com o Presidente quanto com o Ministro das Cidades,
com os demais Ministros e com os Senadores, pedindo empenho para
que o metrô de Belo Horizonte se torne uma realidade, mas não só na
Linha 1 ou na Linha 2, que são fundamentais. A Linha 2 é o ramal
Calafate-Barreiro, mas temos a proposta da área hospitalar, a do
Centro Administrativo e também de levar o metrô para a região de
Ribeirão das Neves, que, com toda certeza, vai, como eu já disse,
trazer um alívio muito grande, sobretudo nessas vias principais da
nossa região metropolitana.

Fica, portanto, o nosso registro, Presidente: empenho na questão do
metrô de Belo Horizonte. Obrigado.

O Sr. Coordenador - Obrigado, Deputado Célio Moreira. Antes de
passar a palavra ao Senador Delcídio, queria fazer minhas as
palavras do Deputado Zé Maia, sobre as emendas para a nossa
região. Quero falar também da importância de recurso para a
Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que acabou de ser
consolidada como universidade e necessita de uma atenção muito
especial.

Passo a palavra, com muita satisfação e orgulho, a essa figura hoje
expoente da política brasileira, que é o Senador Delcídio Amaral.

O Senador Delcídio Amaral - Eu estava conversando com o nosso
querido Deputado Gilmar Machado sobre emendas individuais, um
assunto que hoje está em toda a mídia nacional. Quero fazer alguns
registros. Anotei todas as observações que foram feitas e não poderia
deixar de destacar alguns pontos. Primeiro, a questão da Embrapa.
Sou de um Estado onde a Embrapa tem papel fundamental como tem
aqui, em Minas Gerais. Como disse o Deputado Federal Marcus
Montes, o Orçamento deste ano da Embrapa melhorou muito, se
compararmos com o dos exercícios anteriores: foi a praticamente
R$1.400.000.000,00. Principalmente num momento como esse, a
Embrapa tem papel crucial. Como disse o Deputado Federal Virgílio
Guimarães, pelo montante do recurso solicitado para um laboratório
de biotecnologia, tenho certeza de que a bancada mineira, que
sempre foi sensata e compreensiva, resolverá isso internamente, no
meu ponto de vista, sem grandes dificuldades.

Há vários comentários sobre a BR-040 e sobre a questão do
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Orçamento para o projeto executivo de R$5.000.000,00 em 2009, que
o Deputado Fábio Avelar apresentou; sobre o centro de treinamento
de alto nível que o Prefeito Marcos de Carvalho apresentou. Aliás,
fazendo o seu “lobby”, mandou-nos o CD, o projeto desse centro de
treinamento juntamente com uma nota explicativa. Evidentemente,
isso fará parte da nossa tabulação para conversar com a bancada de
Minas Gerais.

A questão das universidades é muito recorrente. Parece até que
vocês fizeram um reunião antes e resolveram atacar uma área
específica, todo o mundo batendo. É um mantra. Disse à Prefeita Elisa
Costa, companheira de partido, o seguinte: hoje a senhora começou a
reunião, vai fechar com chave de ouro, porque a emenda popular -
pelo menos uma das emendas - já está definida dentro dos critérios
aqui estabelecidos, ou seja, a expansão da Universidade do Vale do
Jequitinhonha, que muitos aqui solicitaram. E no meu entendimento,
sem prejudicar a emenda de caráter geral para as universidades,
pelas razões que os próprios Reitores expuseram com muita clareza e
responsabilidade, em função dos desafios que estão sendo colocados
para o ensino superior.

Vou trabalhar com a bancada e com os relatores setoriais os
parques tecnológicos. Pelo perfil de Minas Gerais, o investimento em
tecnologia e inovação merecerá um trabalho específico nosso, porque
esse tema tem aparecido na maioria das audiências públicas que
temos realizado. Apareceu ontem em Porto Alegre, apareceu em
Vitória e agora aqui, em Belo Horizonte.

A outra questão é a do metrô. Anotei esse trecho Eldorado-
Vilarinhos, que é a Linha 1 do metrô. Vamos fazer uma correção e
colocar como metrô de Belo Horizonte, até porque, pelo que foi
exposto pela Secretária Renata Vilhena e pelo Deputado Federal
Virgílio Guimarães, a idéia é partir para parcerias público-privadas. No
meu ponto de vista, trata-se de uma iniciativa extremamente
relevante. Temos que implementar as parcerias público-privadas para
desenvolver o Brasil. Discutimos isso intensamente na Câmara e no
Senado e vimos que está na hora de começarmos a implementá-las,
como alguns Estados já estão fazendo. Acho até que Minas Gerais já
está fazendo isso há mais tempo.
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O último ponto que gostaria de destacar é a questão do Aeroporto
Tancredo Neves, em Confins. Inexoravelmente, na questão do
orçamento, especialmente nos recursos da Infraero, teremos que
incluir mais recursos. Para este ano a previsão para a Infraero foi de
R$1.100.000.000,00 para investir em infra-estrutura aeroportuária, o
que está muito aquém do necessário. Vamos ter que conversar com o
governo federal, porque teremos que abrir alguns aeroportos. Não
temos recursos suficientes e não podemos prejudicar as pessoas que
têm que viajar para fazer negócios, para transportar carga, para fazer
tudo aquilo que pode ser facilitado pelo modal aeroviário. Ontem, em
Vitória, vi um aeroporto paralisado em razão de problemas com o
Tribunal de Contas da União. Um aeroporto no centro da cidade, com
um potencial turístico imenso, está parado. Precisamos estudar
alternativas, porque não conseguimos fazer frente a esses desafios,
principalmente os da infra-estrutura aeroportuária.

Basicamente, essas são as principais observações que destaquei.
Juntamente com o Zé Maia, que também é da minha região, iremos
olhar essa questão para tomarmos as medidas cabíveis. A
preocupação é absolutamente pertinente e não poderia deixar de
destacá-la. Coloco-me à disposição da Bancada de Minas Gerais
porque, se não temos toda a estrutura necessária para atender tudo
aquilo que sonhamos, pelo menos vamos fazer o possível e o
essencial. É esse o espírito da Comissão de Orçamento e é esse o
espírito que vamos perseguir para atender as necessidades principais
e básicas de um Estado tão importante como Minas Gerais.
Cumprimento a todos, os funcionários da Assembléia, as lideranças,
os parlamentares. Agradeço, mais uma vez, a oportunidade de estar
nesta querida cidade de Belo Horizonte, capital do valoroso e glorioso
Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Coordenador - Obrigado, Senador Delcídio Amaral. É uma
honra recebê-lo em Minas Gerais juntamente com os demais
companheiros Jorge Khoury, Mendes Ribeiro e a equipe da Comissão
de Orçamento, bem como a nossa Secretária.

O Sr. Presidente - Agradecemos a presença de todos que
participaram desta audiência pública, especialmente aos
parlamentares da Comissão Mista de Orçamento do Congresso
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Nacional, aos Deputados de Minas, Gilmar Machado, Virgílio
Guimarães, Senador Delcídio Amaral, Deputado Mendes Ribeiro,
Deputada Elisa Costa e Renata Vilhena, Secretária do Planejamento
de Minas Gerais, que tem feito um trabalho de parceria com esta Casa
na discussão do orçamento do Estado. Minas Gerais sente-se
honrada com esta discussão e com a presença de membros do
Congresso Nacional discutindo os destinos do orçamento da União.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas,
com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária também de
hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 53ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/11/2008

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Zé Maia e André
Quintão

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -
Composição da Mesa - Palavras do Sr. Presidente - Exibição de vídeo
- Palavras da Secretária Renata Maria Paes de Vilhena - Palavras do
Deputado Zé Maia - Palavras do Deputado André Quintão - Palavras
do Deputado Lafayette de Andrada - Palavras do Sr. Thiago Coelho
Toscano - Esclarecimentos sobre os debates - Debates -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Adalclever Lopes - Ademir

Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa
- Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João
Leite - Lafayette de Andrada - Maria Lúcia Mendonça - Neider Moreira
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- Padre João - Paulo Guedes - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães -
Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Vanderlei Miranda - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 9h15min,

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

Ata
- O Deputado Carlos Pimenta, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à Audiência Pública da
Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-
2011, para discutir a proposta de revisão para o exercício de 2009 e
sugerir alterações e apresentar novas propostas para o
aprimoramento dos projetos estruturadores.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa a

Exma. Sra. Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado de
Planejamento e Gestão; e os Exmos. Srs. Rafael Andrade, Secretário
de Estado de Desenvolvimento Econômico; Thiago Coelho Toscano,
Subsecretário de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão - Seplag -; e Paulo Antônio Avelar,
Subsecretário de Obras da Secretaria de Estado de Transporte e
Obras Públicas - Setop -; Deputado Zé Maia, Presidente da Comissão
de Fiscalização Financeira desta Casa; Deputado André Quintão,
Presidente da Comissão de Participação Popular desta Casa;
Deputado Lafayette de Andrada, membro da Comissão de
Fiscalização Financeira desta Casa e relator do PPAG.

Palavras do Sr. Presidente
O planejamento tornou-se, em nosso tempo, uma ferramenta cada

vez mais imprescindível às instituições governamentais, tendo em
vista todo o critério que se deve ter na aplicação dos recursos públicos
para que se obtenham os melhores resultados em benefício da
população. Essa premissa tem um significado particular para Minas
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Gerais em razão de suas históricas desigualdades regionais, de suas
dimensões e diversidades geográficas, das demandas acumuladas
nas áreas de serviço e de infra-estrutura e, paralelamente, em virtude
do grande potencial de desenvolvimento do Estado. Acrescente-se o
fato de que, diante dos investimentos necessários, os recursos são
sabidamente precários e provêm, à custa de muita negociação e
vontade política, dos premidos orçamentos da União, do Estado e dos
Municípios. Acrescente-se também, na presente conjuntura, o efeito
da crise financeira, que, iniciada nos EUA, espalhou-se pelos
mercados no mundo inteiro e obrigará todos os governos a terem uma
dose maior de cautela em suas previsões de receitas e despesas para
os anos vindouros. Nesse contexto, é mais do que oportuna a
audiência pública que estamos realizando, com o objetivo de analisar
o PPAG 2008-2011 e propor as alterações que se fizerem necessárias
ao seu aprimoramento.

O PPAG, como se sabe, é um dos instrumentos de que o governo
dispõe para planejar suas ações, para definir diretrizes, objetivos e
metas da administração pública para um período de quatro anos, para
prever os investimentos a serem feitos em cada região e em cada
setor da vida do Estado. Tais diretrizes e investimentos buscam
promover o desenvolvimento mineiro como um todo. Visam estimular
os segmentos produtivos e a geração de emprego e renda, combater
a pobreza, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover a
melhoria dos serviços públicos, como os de saúde, educação,
moradia, segurança e transporte. As audiências públicas de revisão
do PPAG criam também espaço para que o planejamento elaborado
pelo Estado ganhe o necessário respaldo político, com a
apresentação de proposições pelos diversos segmentos da população
e, posteriormente, com a análise dessas proposições no âmbito do
Legislativo. Atendem ao princípio da repartição de responsabilidades
entres os poderes públicos e os setores organizados da sociedade,
estimulam a democracia participativa e a formulação de parcerias para
a reflexão sobre os problemas existentes no Estado e a elaboração de
políticas públicas para solucioná-las. Nos grupos de trabalho,
organizados de acordo com as áreas de resultados e os projetos
estruturadores do governo do Estado, os participantes deste evento
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poderão sugerir alterações ou fazer novas propostas que julgarem
necessárias. As propostas serão encaminhadas às Comissões de
Participação Popular e de Fiscalização Financeira e Orçamentária da
Assembléia Legislativa e, se aprovadas, serão transformadas em
emendas a serem incorporadas ao PPAG para o período 2008-2011.
Lembramos que a Assembléia Legislativa está sempre disposta a
colaborar com as ações que visem ao aperfeiçoamento dos
programas de governo, principalmente por meio do debate e da
participação, elaborando leis que permitem aproximar as ações
governamentais dos anseios populares, o que lhes confere maior
transparência e legitimidade.

Agradecemos a todas as pessoas e instituições que colaboraram e
colaboram para a realização deste evento, às autoridades que aqui
comparecem, principalmente à ilustre Secretária de Estado de
Planejamento e Gestão, Renata Maria Paes de Vilhena, aos
Secretários já anunciados, aos Subsecretários e aos demais
representantes da Secretaria de Planejamento, parceira fundamental
da Assembléia Legislativa neste evento, e também aos gerentes dos
projetos estruturadores e a todos os presentes. Fazemos também um
agradecimento especial aos nossos pares, Deputados Zé Maia e, em
seu nome, a todos os membros da Comissão da qual é Presidente, ao
Deputado André Quintão e aos membros da Comissão de
Participação Popular e ao Deputado Lafayette de Andrada, por seu
empenho e envolvimento nesse processo de revisão do PPAG. Temos
a certeza de que estamos contribuindo para aprimorar as ações de
planejamento do Estado, para caminharmos rumo a um
desenvolvimento equilibrado e sustentável. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo
O Sr. Presidente - Neste instante, teremos a apresentação de um

vídeo sobre o PPAG e o Orçamento, intitulado “Passo a Passo”.
- Procede-se à exibição do vídeo.

O Sr. Presidente (Deputado Zé Maia) - Com a palavra, a Secretária
Renata Vilhena.

Palavras da Secretária Renata Maria Paes de Vilhena
Exmos. Deputados Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais; Zé Maia, Presidente da
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Comissão de Fiscalização Financeira desta Casa; André Quintão,
Presidente da Comissão de Participação Popular desta Assembléia; e
Lafayette de Andrada, membro da Comissão de Fiscalização
Financeira e relator do PPAG; Srs. Rafael Andrade, Secretário de
Desenvolvimento Econômico; Thiago Coelho Toscano, Subsecretário
de Planejamento e Orçamento; e Paulo Antônio Avelar, Subsecretário
de Obras Públicas; demais autoridades do governo, demais
representantes da Secretaria de Planejamento e Gestão, demais
Deputados, senhores e senhoras. Bom-dia a todos.

É uma grande satisfação retornar a esta Casa para debatermos a
revisão do PPAG relativo ao quadriênio 2008-2011. Antes de tudo,
parabenizo a Assembléia Legislativa pela iniciativa de, mais uma vez,
proporcionar o debate desse tema, que é de grande importância não
só para quem trabalha no setor público, mas sobretudo para os vários
segmentos da sociedade que clamam por maior transparência e
controle das políticas governamentais. Completamos seis anos
consecutivos de debate e audiências públicas para o aprimoramento
dos planos de orçamentos, incluindo audiências públicas no interior do
Estado. Na medida em que nos permite o levantamento das
sugestões e das demandas dos vários segmentos sociais e regionais
do nosso Estado, o processo de revisão do PPAG vincula-se
estruturalmente à própria noção geral de planejamento e de
adequação dos recursos públicos aos objetivos estabelecidos
democraticamente pela sociedade. As audiências públicas realizadas
em Itaobim, Ituiutaba e Barbacena permitem que essa adequação
observe às demandas das outras regiões do Estado. É, sem dúvida,
um reconhecimento da sociedade, e não apenas o poder público
como protagonista do desenvolvimento. Desde 2003, Minas Gerais
vem-se destacando por colocar em curso um projeto que conjuga
ajuste fiscal e oferta de políticas públicas de maior qualidade a todos.
Esse projeto, intitulado Choque de Gestão, confere a suas ações uma
conotação específica, em que prepondera a noção de eficiência
voltada para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.
Consolidada em 2004, a qualidade fiscal de Minas Gerais não está
apenas na manutenção do equilíbrio financeiro, mas também na
realização de investimentos sem onerar a sociedade, pois, ao mesmo
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tempo em que ocorre uma estabilização do crescimento da carga
tributária, o Poder Executivo mantém uma política de investimentos
crescentes. Assim, seguimos a recomendação do Governador Aécio
Neves de gastar menos com o Estado e mais com o cidadão.

Hoje, com estratégias claras, dividindo a atuação do governo em
áreas de resultados, cada qual com seus desafios, objetivos e metas
para atender aos destinatários das políticas públicas, tudo isso
exposto no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -
2007-2023, Minas Gerais efetivamente tem todos as condições de
alcançar os resultados esperados e tornar-se o melhor Estado para se
viver. Essa postura está fazendo com que, em 2009, para um
Orçamento da ordem de 38,9 bilhões de reais, os investimentos fiscais
previstos cheguem a 5,1 bilhões. Para os 57 Projetos Estruturadores,
representação mais clara da implantação da estratégia do governo,
estão orçados em 4,9 bilhões, que atenderão todas as 11 áreas de
resultados e seus dois pilares: a Qualidade Fiscal e a Renovação da
Gestão Pública. Se comparados com o Orçamento de 2004, os
Projetos Estruturadores receberão em 2009 513% a mais de recursos.
Ao somar os investimentos do Orçamento Fiscal aos investimentos
previstos pelas empresas controladas - Cemig, Codemig e Gasmig,
entre outras -, o volume atinge 11 bilhões, com um crescimento de
207% em relação aos 5,6 bilhões orçados em 2004. Eu me permito
apresentar alguns números para 2009, que, posteriormente, serão
detalhados pelo Subsecretário Thiago Toscano e nas apresentações
individuais dos Projetos Estruturadores. Considero relevante mostrar
que ampliaremos o número de alunos do ensino integral, passando de
89 mil alunos em 2006 para 130 mil alunos em 2009. Isso envolve,
entre outras coisas, fornecimento de 28,7 mil merendas a mais por
dia. Além disso, prevêem-se a construção e a reforma de 462 escolas
rurais, com investimentos de 64,7 milhões de investimentos previstos;
ampliação do número de formandos no ensino profissional na rede
estadual, que está ampliando de 43 mil para 57.058 em 2009;
merenda para 250 mil alunos do ensino médio noturno, ressaltando
que até 2006 nenhum aluno recebia esse benefício; atendimento de
mais 8.971 alunos no Programa Poupança Jovem; termo de
compromisso assinado para fortalecimento e melhora de 128 hospitais
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do SUS - Pro-Hosp -, com investimentos de 142,4 milhões;
implantação de mais 14 módulos de transporte eletivo e de resíduos
de saúde de várias microrregiões de Minas Gerais, consolidando a
implantação do Sistema Estadual de Transporte em Saúde, com
investimentos para 2009 da ordem de 31 milhões; ampliação e
fomento aos serviços hospitalares e ambulatoriais de urgência e
emergência nos Municípios mineiros, com investimentos de 133
milhões; Apacs: construção de 1.070 novas vagas no sistema de
Associações de Proteção e Assistência aos Condenados - Apacs -,
em convênios assinados em 2008. Além disso, já estão garantidos
R$10.000.000,00 para início da construção de 720 novas vagas,
totalizando um investimento, em Apacs, de R$20.600.000,00 em
2009.

Áreas Integradas: implantação da Fase III do Projeto Cinturão de
Segurança Pública da Polícia Militar, totalizando 117 Municípios, com
investimentos de R$10.200.000,00. Implantação da Fase II do
Cinturão da Polícia Civil, atendendo 67 Municípios, com investimentos
de R$8.000.000,00. Implantação de prédio integrado, sede de Região
Integrada de Segurança Pública.

Risp nos Municípios de Montes Claros, Uberlândia, Juiz de Fora,
Governador Valadares, Unaí, Curvelo e Divinópolis, com
investimentos de R$30.000.000,00. O monitoramento de 800 presos,
por meio de tornozeleiras eletrônicas; criação do Projeto Estruturador
de Convivência com a Seca e Inclusão Produtiva, com a alocação de
mais de R$26.000.000,00. As despesas com investimentos e
inversões do orçamento fiscal cresceram sistematicamente desde
2003, de forma que o valor executado em 2007 superou em 253% o
valor executado naquele ano. A previsão é que a execução dos
investimentos e inversões acumuladas, de 2003 a 2008, supere a
casa dos R$18.000.000.000,00. Cabe destacar que, para 2009, os
recursos alocados no sistema estadual de saúde cresceram quase
R$600.000.000,00, 39% em relação ao orçamento inicial de 2008, o
que permite ao Estado de Minas Gerais se enquadrar à Emenda
Constitucional nº 29, de 2000, caso ocorra sua regulamentação, que
se encontra em tramitação no Congresso Nacional.

Portanto, senhoras e senhores, após essas breves palavras, a
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avaliação que hoje fazemos é que avançamos em várias áreas, de
forma planejada e efetiva, tendo sempre o cidadão como referência. A
expectativa é continuar nesse rumo, buscando sempre gerar
resultados para a sociedade, por meio da melhoria da qualidade dos
serviços públicos, do planejamento e controle orçamentário e da
capacidade administrativa. Este momento que reúne Poder Executivo,
Poder Legislativo e os diversos segmentos sociais, essas discussões
que ora aqui se iniciam, enfim, essa audiência pública, que, nesses
três dias, realizaremos no Município de Belo Horizonte, endossa,
como já havia mencionado anteriormente, a consolidação do Estado
de Minas Gerais como pioneiro na administração pública nacional em
cumprir, de forma categórica, sua função social, ao criar um clima de
relações democráticas mais transparentes entre Estado e sociedade.
Muito obrigada. Desejo a todos que tenham um excelente dia de
trabalho e que aproveitem, ao máximo, a discussão e as
apresentações feitas pelo governo. Espero que possamos analisar
todas as sugestões encaminhadas. Muito obrigada.

O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Com a palavra, o
Deputado Zé Maia.

Palavras do Deputado Zé Maia
Agradeço a presença dos participantes deste evento, que é muito

importante para esta Casa.
Prezado Rafael Andrade, Secretário de Desenvolvimento

Econômico; Thiago Coelho Toscano, Subsecretário de Planejamento
e Orçamento; Paulo Antônio Avelar, Subsecretário de Obras; prezado
Deputado André Quintão, Presidente da Comissão de Participação
Popular desta Assembléia; Deputado Lafayette de Andrada, membro
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária desta Casa e
relator do PPAG; prezados membros do governo de Minas, a quem
cumprimento na pessoa do Dr. Teodoro Alves Lamounier, Presidente
da Companhia de Habitação de Minas Gerais - Cohab -; Vereador
Arnaldo Godoy, cuja presença agradecemos.

Em rápidas palavras falaremos sobre a experiência da Assembléia
Legislativa no que diz respeito às audiências públicas que são feitas
todos os anos, aprimorando, em cada ano, essa que nos parece uma
tendência irreversível, ou seja, discussões de orçamentos nos níveis
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federal, estadual e municipal. Recebemos ontem neste Plenário o
Deputado Federal Mendes Ribeiro Filho e o Senador Delcídio Amaral,
respectivamente Presidente e Relator-Geral da Comissão Mista de
Orçamento do Congresso Nacional. O Congresso está visitando várias
regiões do Brasil para discutir o Orçamento da União, o que o
democratiza e dá oportunidade para que a sociedade civil opine sobre
as propostas. Essa nos parece ser a tendência do presente e do
futuro, com forte aprimoramento a cada ano. A justificativa para isso é
que as ações previstas nas leis orçamentárias, no PMDI, no PPAG, no
Orçamento e na LDO se destinam aos cidadãos, à sociedade. Para
que tenhamos uma proposta que atenda aos interesses da população,
nada melhor que ouvir primeiro a sociedade antes de tomarmos
decisões. Minas Gerais sai na frente, com a criação da Comissão de
Participação Popular. A sociedade pode apresentar suas propostas
diretamente à Comissão ou nas audiências públicas que a Assembléia
Legislativa tem realizado ao longo dos anos. Esse é um grande
exemplo para o Brasil e representa o estilo da nossa mineiridade, ou
seja, tolerância, debate, discussão, conversa, o que facilita as coisas.
Seria muito mais fácil, muito mais simples tomarmos decisões de
gabinetes. O governo do Estado faz sua peça orçamentária e a
encaminha para esta Assembléia. Os Deputados a discutem em seus
gabinetes e aprovam uma proposta pronta para a sociedade, sem
ouvirem ninguém. Isso economizaria tempo e dinheiro, mas não
teríamos uma proposta tão ampla e abrangente, com as sugestões
apresentadas por cada um de vocês. Esse é o exemplo da
Assembléia de Minas, esse é o exemplo do governo de Minas. É
preciso registrarmos um capítulo especial: nem todo governo, nem
todo Poder Executivo está tão aberto como o governo de Minas para
discutir amplamente as ações previstas nas peças orçamentárias. É
necessário que façamos esse registro importante da participação do
governo de Minas, de sua disposição em visitar as várias regiões de
Minas Gerais, de interiorizar a discussão do orçamento. Essa é uma
experiência muito exitosa, que, certamente, servirá de modelo para os
demais Estados do nosso país, especialmente para os Municípios.
Como o Município está ainda mais próximo do cidadão, é importante
que essas discussões sejam feitas pelos Poderes Executivo e
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Legislativo. É fundamental que suas propostas de orçamento sejam
discutidas com a sociedade.

Certamente as cidades ganharão muito com isso, porque, muitas
vezes, no seu gabinete, o gestor não consegue captar as
necessidades da população nos locais mais distantes, nas periferias,
que podem significar soluções simples, mais baratas e servir como um
grande subsídio para quem administra. Esse é, portanto, o espírito
dessas audiências públicas. A participação de vocês é o que há de
mais importante nessas audiências, porque é com base nas
sugestões que elaboraremos as propostas orçamentárias; é a partir
daqui, que é a casa do povo. Parabéns a vocês. Muito obrigado pela
participação.

O Sr. Presidente (Deputado Zé Maia) - Com a palavra, o Deputado
André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular
desta Casa, para as suas considerações iniciais.

Palavras do Deputado André Quintão
Bom-dia a todas as pessoas presentes. Em nome da Assembléia,

queria agradecer àqueles que atenderam ao convite da instituição
para participar desse processo de revisão. Aproveito para avisar a
quem está em pé lá atrás que ainda há lugares aqui em cima e
também na frente. Isso é bom sinal. Quando falta espaço, significa
que sobra participação. Cumprimento o Deputado Zé Maia, Presidente
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da
Assembléia, que conduz os debates na parte da manhã, neste
momento representando o nosso Presidente. E já queria agradecer ao
Presidente da Casa, porque um processo dessa envergadura não se
concretizaria se não houvesse a vontade, a determinação e o apoio do
corpo diretivo, da Mesa Diretora da Assembléia. Deputado Zé Maia,
transmita ao Deputado Alberto Pinto Coelho o nosso reconhecimento.
Já de início também queremos agradecer muito aos servidores da
Assembléia Legislativa. Esse é um processo cuja qualidade é
resultado do empenho do conjunto de todas as áreas da Casa. É um
processo institucional que envolve os servidores dos gabinetes que
participam da coordenação. Então, desde já, quero agradecer tanto
aos servidores da Assembléia quanto aos do nosso gabinete e dos
gabinetes envolvidos no processo. Cumprimento o Deputado
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Lafayette de Andrada, que é o relator do PPAG, uma peça importante.
Gravem bem a fisionomia do Deputado Lafayette de Andrada, que tem
se empenhado muito em acolher as nossas propostas e participado
desde o início do processo. Na pessoa do Deputado Lafayette, saúdo
os vários Deputados e Deputadas presentes no Plenário. Não poderia
deixar de mencionar os membros do governo, o Sr. Rafael Guimarães
Andrade, Secretário de Desenvolvimento Econômico; o Sr. Paulo
Antônio Avelar, Subsecretário de Obras da Setop. E, na pessoa do Sr.
Thiago Coelho Toscano, Subsecretário de Planejamento e
Orçamento, cumprimento todos os gerentes dos projetos
estruturadores. Vocês viram, pela programação, que teremos, nos
grupos de trabalho, a apresentação dos 57 projetos estruturadores.
Então, a presença, o empenho e a dedicação desses gerentes afiança
a seriedade do processo. Saúdo todos que já se encontram aqui na
parte da manhã, ressaltando, mais uma vez, as entidades, os
cidadãos e cidadãs.

Em razão do tempo, farei dois breves registros nessa abertura, que
considero importantes. Vejo-me na obrigação de fazê-los. Um é
quanto ao processo e o outro refere-se ao conteúdo da proposta de
avaliação e de revisão do PPAG encaminhado a esta Casa. O
primeiro registro é quanto ao processo de participação popular no
planejamento público de médio prazo através do Legislativo, em
parceria com o Executivo. Como bem disse o Deputado Zé Maia, esse
processo começou em 2003, aqui na Assembléia, com a criação da
Comissão de Participação Popular, que, em conjunto com a Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o conduz ano a ano. Em
relação às outras Assembléias Legislativas, é inédito, pois é um
processo de debate do conjunto do planejamento do Estado. Aqui, na
própria Assembléia, tivemos experiências esporádicas com relação a
algumas áreas ou a alguma parte do orçamento, mas, até então, ela
não havia realizado um processo de discussão global das prioridades
de médio prazo contidas no PPAG. Esse processo foi muito fortalecido
com uma emenda popular apresentada em 2003, que obrigou a
revisão anual participativa. Isso confere também um caráter mais
dinâmico ao planejamento público. Antes, era muito comum as peças
de planejamento serem bem encadernadas e ficarem enfeitando as
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estantes dos executivos ou dos parlamentares. Então, ano a ano,
desde 2003, a Assembléia debate o Plano Plurianual em curso, a
proposta de revisão e os seus impactos na Lei Orçamentária Anual.
Esse é um processo que vem crescendo em quantidade e em
qualidade. Aliás, quero dar a vocês uma boa notícia: neste ano já
estamos batendo recorde de participação em relação ao ano de 2003
e aos anos posteriores. Sem contar a audiência de Montes Claros,
que ainda será realizada, já são mais de 550 participações no interior,
temos mais de 600 inscritos para as audiências de Belo Horizonte.
Mais que a quantidade, a qualidade vem aumentando, até porque é
um assunto novo para boa parte daqueles que participam de debates
sobre leis orçamentárias. Há oficinas, preparação, capacitação e
empenho dos movimentos sociais e dos Conselhos de Políticas
Públicas, e, cada dia, as propostas vêm sendo aperfeiçoadas, e o que
é melhor, com resultados. Não farei aqui o balanço dos anos
anteriores, pois o tempo não me permite, mas a própria Secretária
reconheceu que até 2006 não havia alimentação escolar para o
ensino médio noturno. Essa foi uma proposta resultante de revisão e
de discussão do PPAG. Hoje, Minas Gerais está em primeiro lugar na
implantação do Sistema Único da Assistência Social - Suas -,
proposta de emenda popular no ano de 2003, com o Projeto de Lei nº
31, Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas, e depois, ano a ano,
emendas que ampliaram a participação do Estado no co-
financiamento da proteção social básica. Uma conquista coletiva da
sociedade e do Legislativo e, obviamente, do Executivo, quando
acolhe uma emenda dessa natureza. Esse é o primeiro registro. É um
processo gradual, institucional, que se vem afirmando em qualidade e
que hoje, como disse o Presidente, Deputado Zé Maia, é irreversível
no funcionamento institucional da Assembléia Legislativa.

A outra questão é quanto ao conteúdo, afinal estamos aqui para
discutir a revisão do primeiro ano do PPAG 2008-2011. Sendo
otimista, quero levantar alguns aspectos positivos. Temos uma
ampliação de recursos no PPAG para o ano de 2009, ou seja, um
acréscimo de R$824.000.000,00, atingindo quase R$5.000.000.000,00
destinados aos projetos estruturadores, num acréscimo da ordem de
20%. Isso é muito importante e, independentemente de impactos de
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crise, temos de investir no ser humano e no desenvolvimento
econômico com justiça social. Essa é a melhor maneira de enfrentar a
crise. Essa é a lógica do governo Lula e acho que isso tem de ser
garantido nessa ampliação dos projetos estruturadores, que garantem
um patamar de desenvolvimento econômico. Hoje, pelo
desenvolvimento econômico interno, pelo mercado interno, o Brasil
tem condições de enfrentar as turbulências internacionais. Esse é um
aspecto positivo. Algumas ações estão sendo ampliadas e algumas
até inovadas.

Eu destacaria o número de reformas em escolas rurais. Nós, que
rodamos o interior do Estado, vemos que essa é uma demanda muito
grande. São mais de 460 escolas rurais que serão reformadas. Temos
a ampliação do Projeto Travessia, que passa de 5 para 33 Municípios.
Temos uma ampliação muito grande de recursos para o semi-árido,
principalmente no projeto de aceleração da aprendizagem no semi-
árido mineiro para corrigir a distorção de idade e série. Temos previsto
para 2009 aproximadamente 180 mil alunos. O recurso foi ampliado
para mais de R$9.000.000,00. A área de resultados e
desenvolvimento do Norte, Mucuri e Jequitinhonha passa de
R$5.000.000,00 para R$36.000.000,00, e o novo estruturador, como
disse a Secretária, de convivência com a seca e inclusão produtiva.
Poderíamos citar outros exemplos, mas em algumas áreas há, de fato,
uma ampliação, como a própria implantação do Suas, projeto
defendido por Vereadores de Belo Horizonte aqui presentes, como
Ana Paschoal e Arnaldo Godoy. Esse projeto terá, em Minas, 50% de
recursos ampliados em relação ao ano de 2008. Esse é o primeiro
aspecto, Deputado Lafayette de Andrada. Existe uma ampliação no
conjunto dos recursos que repercutem em ações e metas elevadas.

Temos algumas indagações que já farei porque depois teremos o
pronunciamento do Subsecretário Thiago Toscano. Fiz um estudo de
todo o PPAG, dos 57 projetos estruturadores, principalmente da área
social e, nos grupos de trabalho, terei questões a serem postas, mas
aqui nesta abertura tenho algumas indagações de ordem mais geral
que me preocupam. A primeira delas é que, na proposta de revisão do
PPAG, temos a exclusão de várias propostas que foram incorporadas
em 2008 por emenda popular. Esse é um aspecto que gostaria de
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ressaltar. A proposta que entra no PPAG, que é resultado desse
debate público, precisa ter um carinho todo especial e a tendência a
permanecer e avançar, como foi o caso do Suas, que é um exemplo
positivo. Vejam bem, temos propostas na área de direitos humanos,
na área da alimentação escolar, especificamente na ação de melhoria
em cantinas escolares, na área de acompanhamento social das
escolas, na área de segurança alimentar, o Sistema de Vigilância
Alimentar e Nutricional - Sisvan -, a atenção à saúde mental infanto-
juvenil, apoio aos catadores de organizações cooperativas,
capacitação de professores da educação infantil. Temos um conjunto
de propostas para o ano de 2009 que foram incluídas em 2008 por
meio de emenda popular. Sei que cada uma delas tem uma lógica.
Algumas delas estão incorporadas em ações mais gerais, mas
queremos distingui-las para melhor acompanhá-las. Temos algumas
justificativas de problemas de recursos financeiros. Isso, para mim,
não é uma alternativa válida desde que se compreenda a ação como
prioritária, como a sociedade civil a considerou. Então, acho que nos
grupos voltaremos com esse tema. Fiquei um pouco triste com o
número de exclusão de ações populares conquistadas no PPAG
anterior.

Há outra questão muito importante, principalmente no interior, que já
melhorou do ano passado para cá: ações com metas por região. O
Proacesso tem essas metas e as escolas rurais reformadas têm a
previsão do número de escolas por região. Isso é importante, mas,
para algumas ações, não há previsão. Por exemplo, vamos ampliar o
Projeto Travessia de 5 para 33 Municípios. Mas para quais
Municípios, em quais regiões e quem vai definir? Essa é uma questão
muito importante. Há ampliações com critérios estabelecidos. No Suas
há a implantação do Centro de Referência de Assistência Social -
Cras. O Cogemas também participa. Em algumas áreas tem-se que
definir critérios mais republicanos, mais nítidos.

O Poupança Jovem aumenta de 13 mil para 21 mil jovens atendidos,
mas esses jovens são de quais cidades? Qual será o critério para
ampliação do Poupança Jovem? O Deputado Sebastião Helvécio,
grande Deputado desta Casa, sempre apresenta esta preocupação: a
necessidade de critérios mais objetivos para orientar a expansão de
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política pública. Deixo aqui também essa questão. Algumas áreas têm
esse nível de regionalização, já outras não.

Há duas questões que considero importantes. Uma delas é comum
aos governos municipal, estadual e federal: a execução orçamentária.
O projeto estruturador tem por característica ser prioritário. Aliás, ele
conta com gerência própria, com gerentes muito competentes. Mas,
por motivos variados, na apuração que faço de execução
orçamentária, que é trimestral - o final do terceiro trimestre foi em 30
de setembro -, e, ao analisarmos os 57 projetos estruturadores, vemos
que mais da metade desses projetos têm menos de 50%, em média,
de execução orçamentária.

Trata-se de uma questão a ser debatida se compararmos com o
Município e com o governo federal, teremos problemas. Como aqui
sou Deputado Estadual - não sou mais Vereador, já fui em BH, com
muita honra, nem sou Deputado Federal -, quero ater-me às questões
de Minas. Por quê? Porque há uma sobrecarga de execução até o fim
do ano. Sabemos que nesses três últimos meses a execução
aumenta. Pergunto: Com qual qualidade essa execução orçamentária
aumenta? Sabemos que há vários problemas: jurídicos, de licitação,
de recursos que não vieram do governo federal de recursos de
convênio para o qual o Município, não se habilitou. Para cada
programa há uma explicação. Nas reuniões dos grupos, vamos saber
os motivos mas, na média, até porque se trata de um governo que já
tem alguns anos, esperaríamos, talvez, um maior nível de execução
orçamentária.

A última questão diz respeito a nossa Capital. Tive o cuidado, até
porque moro aqui, sou cidadão de Belo Horizonte, de verificar o que
está no PPAG. Na campanha eleitoral, foram discutidas muitas
propostas de parceria entre a Prefeitura e o governo do Estado, aliás,
algumas anunciadas pelo Governador. Tive o cuidado de analisar
bem, porque o que não está no PPAG não pode ser realizado. Muitas
daquelas obras anunciadas são, de fato, muito importantes, e as
elogiamos aqui; e algumas propostas constam. Por exemplo, para o
chamado Boulevard Arrudas está previsto melhoria de pista da
Alameda Ezequiel Dias até a interseção da Contorno, próximo ao
antigo Cardiominas. Há uma ação prevista na planilha de
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investimentos. Fico em dúvida, porque não identifiquei algumas outras
ações. Talvez elas não constem do quadro de investimento, mas
podem estar, por outro motivo, em algum outro lugar da peça
orçamentária.

Quanto à trincheira que liga a Av. Afonso Pena à Av. Antônio Carlos,
não vi essa obra prevista, que foi anunciada pelo Governador, e
também recursos diretamente relacionados à duplicação da Av.
Antônio Carlos. Não estou dizendo que não estão lá, estou fazendo
um questionamento. A assessoria da Assembléia não identificou
essas obras no plano de investimentos para Belo Horizonte - e são
obras muito importantes para a cidade. O maior investimento para a
cidade, cuja obra está em ritmo acelerado, é a construção do Centro
Administrativo, que tem valor previsto, com boa execução
orçamentária.

São questões, algumas de natureza mais geral, mas o fundamental
é que, pela primeira vez, desde 2003, temos a oportunidade de
realizar esse debate abertamente. Temos de valorizar muito isso.
Espero que, principalmente nos grupos - sei que os conselhos, os
fóruns, as frentes de defesa, cada área, se preparam para o debate -,
possamos identificar, discutir política pública, com transparência,
honestidade e abertura, como vem sendo feito desde 2003. Esse é um
processo suprapartidário.

Nosso objetivo é melhorar a efetividade do plano e de seus
desdobramentos. Queremos que as emendas populares recebam
maior carinho quando analisadas na nossa Comissão, na Comissão
de Fiscalização Financeira, e pelo governo estadual, porque essa é a
maior garantia de credibilidade para a continuação desse processo.
Queremos que, de fato, a população seja ouvida, respeitada e que o
plano seja aperfeiçoado. Fico muito feliz, por saber que esta
experiência da Assembléia tende a ser multiplicada. Hoje, o Brasil não
precisa de exemplo externo, até por que elegemos um presidente que
foi metalúrgico. Mas tenho certeza de que o mundo todo discutirá uma
nova era dos direitos civis, com a eleição do Barack Obama.

Na prática, em Minas, a Assembléia dá o exemplo de fortalecimento
da cidadania, com o povo discutindo planejamento público, como bem
disse o Deputado Zé Maia; não na visão atrasada, conservadora e
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tecnocrata de gabinete, como se o dinheiro não saísse do povo. Esse
é um direito do povo. Temos a obrigação e o direito de fazer este
debate porque quem paga impostos e elege políticos é o povo. Por
isso, o povo não tem de pedir favor para ninguém para participar, faz
isso por ser um direito de cidadania. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Lafayette de Andrada,
relator do PPAG, para suas considerações iniciais.

Palavras do Deputado Lafayette de Andrada
Meu caro Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária, Deputado Zé Maia, que preside estes trabalhos; nosso
ilustre Deputado André Quintão, Presidente da Comissão de
Participação Popular; Sr. Rafael Guimarães Andrade, Secretário de
Desenvolvimento Econômico; Exmo. Paulo Antônio Avelar,
Subsecretário de Obras; prezado Dr. Thiago Toscano, Subsecretário
de Planejamento e Orçamento. Faço uma saudação a todas as
caravanas do interior, Prefeitos e Vereadores. Cumprimento todos na
figura dos Vereadores do Município de Lavras, Evandro Castanheira
Lacerda e Edson Alves de Abreu. Meu cumprimento especial a toda a
Consultoria da Assembléia, que tem contribuído com grande
capacidade e competência na execução dessas audiências públicas.
Uma saudação especial à equipe da Seplag que, em última análise,
foi quem organizou o PPAG.

Minhas senhoras, meus senhores, povo de Minas Gerais, serei
breve, porque estamos aqui mais para ouvir do que para falar, mas
preciso fazer alguns registros importantes. Minas Gerais - e isso não é
novidade - é o Estado que mais cresce no País hoje, muito acima da
média nacional. Isso ocorre porque Minas deu importância especial ao
planejamento. Minas cresce, investe e se organiza de forma
planejada. O Governo Aécio Neves, e não é vantagem, por ser sua
obrigação, conseguiu fazer, com eficiência maior do que outros
Estados, um diagnóstico das principais necessidades do Estado: onde
estamos, o que queremos, onde pretendemos chegar. Mais
importante que isso, com os instrumentos de que dispomos, como
chegaremos onde pretendemos? Isso é o planejamento. Uma das
ferramentas importantes do planejamento é justamente o Plano
Plurianual de Ação Governamental, o PPAG. Nos Municípios também
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existe, as Prefeituras também têm o seu plano, que é conhecido como
PPA. Ou seja, é o planejamento de médio prazo.

Antigamente, antes de conseguirmos controlar a inflação, era muito
comum ouvirmos que o Orçamento era uma peça de ficção, e
realmente era. Naquela época, nenhum governo, governante ou
administrador conseguia prever a inflação do mês seguinte: seria de
15%, 18% ou 22%? Então, como se fazer planejamento de médio
prazo sem conhecer o valor da inflação? Era impossível. Então, o
orçamento do Estado e dos Municípios a ser aplicado no ano seguinte
era peça de ficção, era poesia: escrevia-se mais ou menos o que se
pretendia, mas os valores eram inteiramente incompatíveis. Se uma
Prefeitura, por exemplo, colocasse que pretendia comprar um veículo
que, na época, custava R$40.000,00, no mês seguinte ele custaria
R$45.000,00, no outro mês já era R$50.000,00, no outro era
R$60.000,00. Então, não havia como fazer esse planejamento. Com a
estabilidade da moeda, isso se tornou possível e passou a ser
necessidade, obrigação de que os orçamentos deixassem de ser peça
de ficção. O administrador sério e sensato passou a se obrigar a fazer
orçamento, uma previsão real de gastos e de receitas. Ora, no ano
que vem, se tudo caminhar como se espera, o nosso governo
arrecadará “x” e, assim, teremos que gastar “z” com educação, “y”
com saúde, e por aí afora. Quem se preocupou em fazer um
planejamento verdadeiro, real, quem se preocupou com planejamento
administrou bem. Aí Minas Gerais deu exemplo, deu um “show” para
todo o País. O governo federal reconhece que, em termos de
planejamento, estamos anos-luz à frente dele e de quase todos os
Estados. Os resultados estão aí: o nosso Estado cresce em todos os
setores muito acima da média nacional. Não vou aqui estender-me.
Em linhas gerais, PPAG é o planejamento dos investimentos que o
governo de Minas irá fazer nos próximos anos. O PPAG foi formulado
no ano passado, e nós o votamos aqui, por isso, neste ano, estamos
fazendo uma revisão. Há ajustes que precisam ser feitos. Alguns
programas não andaram como deveriam; outros foram mais velozes e
mais eficientes do que se esperava. O Deputado André Quintão nos
trouxe uma preocupação importante: a execução orçamentária de
muitos programas, neste ano, está bem abaixo da média. Mas é
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preciso lembrar também - sem querer dar nenhuma desculpa, apenas
para fazermos uma reflexão - que, sendo este um ano eleitoral, a
legislação proibiu que, a partir de 30 de junho, muitos convênios
fossem firmados. Assim, obviamente a execução orçamentária acabou
ficando prejudicada em alguns itens, em outros não. O fato é que a
Assembléia Legislativa tomou a iniciativa - agora que estou concluindo
quero parabenizar o Presidente da Casa, Deputado Alberto Pinto
Coelho - de escutar a sociedade. Como bem disse o Deputado André
Quintão, a finalidade dos investimentos do Estado é o cidadão. O
Estado existe para prover o cidadão em suas necessidades nas áreas
de educação, saúde, segurança, saneamento, turismo, enfim, em
todos os ramos da sua vida; o Estado existe para que o cidadão possa
viver bem. E é o cidadão quem paga os impostos, o Estado apenas os
administra. Portanto, o cidadão é o patrão dos governantes. Assim, a
Assembléia Legislativa abre as suas portas para ouvir o cidadão, para
que o cidadão possa participar do planejamento, para que o cidadão
possa oferecer as suas propostas porque, em última análise, é ele o
beneficiado das ações do Estado. Quero parabenizar todos os
senhores e agradecer a sua presença. Tenho certeza de que este
ciclo de debates que hoje se inicia será, como foi no passado, um
grande sucesso e trará contribuições efetivas para que o governo de
Minas continue sendo um exemplo para todo o País. Muito obrigado a
todos vocês e tenham um bom dia.

O Sr. Presidente - Agora convidamos o Sr. Thiago Coelho Toscano,
Subsecretário de Planejamento e Orçamento da Seplag, para fazer a
avaliação da execução do PPAG 2008-2011 e as perspectivas de sua
revisão para o exercício de 2009.

Palavras do Sr. Thiago Coelho Toscano
Exmos. Srs. Deputado Zé Maia Presidente da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia; Deputado
André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular;
Deputado Lafayette de Andrada, Presidente da Comissão de
Fiscalização Financeira - todos os três parceiros deste processo de
audiência pública no interior, em Itaiobim, Ituiutaba e Barbacena -;
Rafael Andrade, Secretário do Desenvolvimento Econômico; Fábio
Avelar, Subsecretário de Obras da Secretaria de Estado de
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Transportes e Obras Públicas; demais colegas de governo, Deputados
e meus colegas da Seplag, em especial André e João Vítor, que me
ajudaram na condução dos trabalhos do PPAG.

Darei uma explicação sucinta sobre os principais resultados que
alcançamos desde a revisão do PPAG, quando criamos essa nova
carteira com os 57 projetos estruturadores. Ampliarei um pouco o que
foi dito pela Secretária Renata, sobre as principais perspectivas para
2009. Tenho a certeza de que os senhores terão um detalhamento
maior quando da discussão em grupo. Antes de entrar na
apresentação a respeito dos questionamentos levantados sobre a
exclusão de emenda a que se referiu o Deputado André Quintão,
quero dizer que todas as exclusões, assim como as inclusões, estão
justificadas no PPAG. Algumas são englobadas em determinadas
ações, pois, na elaboração do PPAG, tentamos reduzir o máximo
possível o número de ações para facilitar a sua leitura. Como é o
próprio Executivo que elabora o processo, às vezes, não está atento
às ponderações da sociedade, tornando-se necessário destacar
algum aspecto, o que faremos nos grupos, nesse processo de
audiência pública. Relativamente ao Travessia, que ampliei de 5 para
33 o número de Municípios, quando estivemos nesta Assembléia com
o Deputado Sebastião Helvécio, explicamos que o programa segue
critérios técnicos para a escolha dos Municípios, tais como IDH,
renda, população. Portanto isso não é feito à revelia. Quanto ao
Poupança Jovem, o programa também segue os critérios técnicos,
inclusive obedecendo um pouco aos constantes no Travessia. A
ampliação de 13 para 21 mil estudantes atendidos pelas bolsas de
estudo ocorre principalmente porque os estudantes passam da 1ª
série para a 2ª série. E, quando isso acontece, há novos estudantes
ingressando na 1ª série, dando-se uma ampliação orgânica do
atendimento, e não só devido à expansão para outros Municípios. Em
relação à execução orçamentária, ela é muito mais baixa se
comparada aos outros anos, mas, como disse o Deputado Lafayette
de Andrada, temos a questão do ano eleitoral, quando as receitas de
convênio demoram um pouco a entrar. Além das receitas de convênio,
houve a operação com o Banco Mundial, cujo contrato foi assinado no
final de agosto ou no início de setembro. Somente após o contrato a
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receita dessa operação de crédito entrará. Quando se toma o que está
orçado comparando-se com a receita efetivada, nota-se um problema
de tempo. Orça-se, por exemplo, a receita de operação de crédito,
embora ela tenha entrado somente em setembro. Portanto não há
como executar esse recurso pelos meses que passaram. Assinado o
contrato, os recursos ingressam, e poderemos começar a executar.
Então, quando tomamos recursos do Tesouro, os recursos
arrecadados pelo Estado, tendo o poder sobre a sua receita e sua
despesa, essa execução é um pouco mais alta. Sem dúvida, essa
execução foge um pouco do ideal, mas é muito maior se comparada
globalmente.

Este é o mapa estratégico do governo do Estado, constante do
PMDI, dividido em áreas de resultado. Na área Educação de
Qualidade, há quatro projetos estruturadores. Em 2007, no
Desempenho e Qualificação de Professores, foram iniciados 153
projetos nos grupos de desenvolvimento, e, em 2008, foram
selecionados 601 projetos para execução. No projeto Escola de
Tempo Integral, em 2007, como foi dito, foram atendidos 89 mil
alunos, o que envolve merenda para mais alunos, e, em 2008, foram
beneficiados 104 mil. Até o final do ano, esse número será maior.
Como disse a Secretária Renata, em 2009, serão atendidos cerca de
130 mil alunos. Em 2008, no projeto Novos Padrões de Gestão e
Atendimento da Educação Básica, foram beneficiadas 3.320 escolas
das 3.900 existentes no Estado, com melhoria de infra-estrutura,
mobiliário, equipamentos. Hoje 100% das escolas estaduais estão
conectadas à internet. O projeto Sistema de Avaliação da Qualidade
de Ensino visa medir o grau da educação, se o nível desejado está
sendo alcançado. Realizamos provas do Proeb, exames de
coeficiência. Em matemática e português, percebemos um aumento
substancial do aproveitamento escolar dos alunos. Em 2009,
pretendemos atingir 130 mil alunos com o projeto Escola de Tempo
Integral, ou seja, mais de 28.700 merendas diárias. Foram construídas
e reformadas 462 escolas rurais, como disse o Deputado André
Quintão. Essa ação foi inserida este ano no PPAG, não constava do
PPAG original, de 2008/2011. Esse processo de revisão nos permite
fazer as adequações necessárias, um planejamento dinâmico, como
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bem disse o Deputado. Houve melhoria da infra-estrutura em mais de
2 mil escolas de ensino fundamental e de 1.860 de ensino médio. Na
área Protagonismo Juvenil há cinco projetos estruturadores. O
primeiro deles, Poupança Jovem, começou em 2007, com a
participação de quase 3.900 alunos e a aplicação de mais de
R$7.500.000,00. Hoje, são 9.182 alunos, distribuídos em Ribeirão das
Neves, Ibirité, Esmeraldas e Governador Valadares. Por isso eu disse
que parte do projeto estruturador Poupança Jovem está alinhado com
o Travessia, da região de Ribeirão das Neves e Governador
Valadares. O projeto Centro da Juventude de Minas Gerais iniciou-se
este ano, com a construção de um espaço para atividades de diversas
áreas. Todos os projetos básicos e executivos foram financiados pela
Fiemg, em parceria com a OI Futuro, no módulo OI Kabum!. A área
ensino médio profissionalizante visa obter parcerias com instituições
privadas para o fornecimento de cursos profissionalizantes. Essas
aulas são como “voucher” para os alunos. Ao invés de o Estado
construir escolas para o ensino médio profissionalizante, contratar
professores, criar o ciclo básico, como já existe a estrutura no setor
privado, o Estado simplesmente compra as vagas, sendo muito mais
efetivo e dinâmico e se adaptando de maneira muito mais rápida às
variações do mercado. Este ano, em todo o Estado, há cerca de 44
mil alunos nesses cursos, num investimento da ordem de
R$83.500.000,00. O projeto Minas Olímpica visa atender aos alunos
dos Jogos do Interior de Minas - Jimi - e dos Jogos Escolares - Jem -,
e ao projeto de revitalização do Mineirão e do Mineirinho.

O Promédio visa à manutenção do aluno do ensino médio na escola.
Em 2007, foram mais 183 mil alunos atendidos com a merenda
noturna, o que não existia antes. Para 2008, chegaremos a 200 mil
alunos. Ao longo desses três dias, discutiremos a ampliação do
número de formandos no ensino médio profissional de 43 mil para
aproximadamente 57 mil. No ensino noturno, a meta é ampliarr a
merenda escolar de 201 mil para 250 mil no ano que vem. O
Poupança Jovem deve atender quase 22 mil alunos; e o Centro da
Juventude, que busca o desenvolvimento artístico, pessoal e
profissional dos jovens deve ser inaugurado em 2009.

Na defesa social, temos seis projetos estruturadores: cinco da
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Secretaria de Defesa Social e um da Educação. O projeto de Gestão
Integrada de Ações e Informações de Defesa Social tem uma série de
atividades. Iremos resumi-las. Temos a implantação do Olho Vivo na
Pedreira Prado Lopes, em Belo Horizonte, e também em Itabira,
Uberlândia e Montes Claros. Além disso, a aquisição de 831 viaturas
destinadas à Região Metropolitana de Belo Horizonte, a Governador
Valadares, a Juiz de Fora, a Montes Claros e a Uberlândia, e mais
178 viaturas destinadas ao projeto Cinturão de Segurança Pública em
148 Municípios.

Temos o projeto de modernização do sistema prisional com
inauguração de quatro unidades: Formiga, Araxá, Andradas e Montes
Claros; assunção pela Subsecretaria de Administração Prisional de
cadeias que eram da Polícia Civil. Em 2007, foram 12 unidades e, em
2008, tivemos mais unidades prisionais inauguradas, entre elas
Coronel Fabriciano, João Pinheiro, Caratinga e Teófilo Otôni. O
governo começou, a partir de 2008, a dar muita ênfase às Apacs.
Houve convênio para a construção de mais de 11 unidades de Apac.
Nas medidas socioeducativas, temos o atendimento a egressos do
sistema socioeducativo. Quanto à prevenção social da criminalidade,
o Fica Vivo atendeu, em 2007, 13.293 jovens e, em 2008, deve chegar
a 17 mil. O projeto de Avaliação e Qualidade da Atuação dos Órgãos
de Defesa Social, visa, entre outras coisas, ao monitoramento de
eventos esportivos e culturais, treinamento das Polícias Militar e Civil
em conjunto e reforma das academias de ambas. Em 2008, o Escola
Viva e Comunidade Ativa atenderam 9 mil alunos pelo Proerd, que
conta com a participação de 503 escolas localizadas em área de risco.
Para 2009, nessa área de defesa social, teremos a inauguração de
unidades prisionais em Itajubá, Pouso Alegre e Oliveira e anexos das
unidades de Patrocínio, Uberaba e da Penitenciária Estevão Pinto, em
Belo Horizonte, totalizando mais 1.552 vagas. Por meio dos convênios
em andamento com as Apacs, teremos mais 1.070 vagas. Em 2009,
poderemos iniciar a construção de 720 vagas, o que representa um
investimento de R$20.600.000,00.

Nas áreas integradas, passamos para a terceira fase do Projeto
Cinturão de Segurança Pública da Polícia Militar e para a segunda
fase do Cinturão da Polícia Civil. A meta ainda é o monitoramento de
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800 presos e a implantação de mais quatro núcleos do programa Fica
Vivo! Na área de vida saudável, são cinco projetos. O primeiro deles
Urgência e Emergência, com a aquisição, em 2008, de 60
ambulâncias grandes, 106 pequenas e 198 furgões para serem
distribuídos, o que beneficia 342 Municípios. Vale a pena lembrar que
todos os Municípios já receberam ambulâncias do Governo do Estado.
A implantação do Protocolo de Manchester melhora o atendimento
principalmente no Hospital João XXIII, pelo esquema de cores,
quando o paciente chega ao hospital. No Saneamento Básico, em
2008, teremos 57 mil novas economias residenciais de esgotos
atendidas em localidades com concessão da Copasa e quase 74 mil
atendimentos com abastecimento de água. No Projeto Vida no Vale,
que atende mais a região do Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha,
Mucuri e Rio Doce, em 2007, implantamos a Copanor, em Teófilo
Otôni. Pudemos, nesse programa, transferir quatro localidades para a
operação da Copanor. Até setembro de 2008, já foram implantados os
sistemas Frei Gaspar, Fruta do Leite, Ouro Verde de Minas e Pró-
água em Salinas. O Projeto Saúde em Casa, de atenção primária à
saúde, conta com quase 3.700 equipes que recebem seu incentivo
além do incentivo do governo federal. Há ainda a contratualização de
metas, ou seja, não há só o repasse de recurso. É também necessário
pactuar meta com o Estado a fim de receber os recursos, que atingem
hoje 66% da população. No Projeto Viva Vida, já implantamos, em
2007, 3 Centros Viva Vida, que atendem às gestantes, mães e
crianças na fase do puerpério. Em 2008, foram implantados 6 Centros
Viva Vida, e devemos ampliar esse projeto para mais 14 localidades,
em 2009. Além disso, teremos ainda a concessão do incentivo mensal
do Projeto Saúde em Casa, para a manutenção dessas 3.700
equipes; uma aplicação de recursos da ordem de R$142.000.000,00
para o Pro-Hosp, os hospitais da rede; e o transporte eletivo já
mencionado pela Secretária.

Na área de desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha,
Mucuri e Rio Doce, há três projetos estruturadores, como já
mencionado pelo Deputado André Quintão. Em 2008, nesse Projeto
de Desenvolvimento da Produção Local e acesso a Mercados, temos
872 subprojetos comunitários conveniados e com recursos liberados.
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Esse é o projeto que se transforma no de combate de convivência
com a seca e inclusão produtiva. Na questão da aceleração da
aprendizagem no Norte de Minas, como mencionado, hoje já temos
105 mil alunos. Em 2007, começamos a planejar esse programa, e,
este ano, ele deveria contar com 70 mil alunos, mas o ampliamos para
105 mil.

Na promoção de investimentos e inserção regional, destaco uma
série de investimentos atraídos para a região, como a Empresa de
Automação Industrial Ltda., implantada em Montes Claros; a Empresa
Maísa Bovinos e Suínos, também em Montes Claros; a expansão da
Clermon; e a Usina de Biodiesel da Petrobras. Está presente o Dr.
Márcio, gerente do projeto, que, para o ano de 2009, trabalha para
atrair mais investimentos ainda para essa região. Infelizmente, a
Aracruz, por ora e devido à crise, anunciou a suspensão dos
investimentos, mas deve retomá-los em breve.

Então, para 2009, como já foi dito, temos esse programa de
aceleração da aprendizagem, que pretende aumentar o número de
alunos atendidos de 105 mil para 180 mil. Além desse, haverá ainda a
implantação do Programa de Convivências com a Seca, que deve
aplicar cerca de R$26.000.000,00, entre outros investimentos a serem
atraídos para a região. Na área de redução da pobreza e inclusão
produtiva, temos também cinco projetos. O primeiro deles é o Lares
Gerais, que é a concessão de unidades habitacionais para pessoas de
baixa renda. Em 2008, já construímos e entregamos 14 mil casas,
todo o projeto. O Projeto Travessia apresenta resultados nos cinco
primeiros Municípios. Não mencionarei as obras, mas os Municípios
Setubinha, Jampruca, Governador Valadares e Franciscópolis foram
atendidos com ações do governo em educação, saúde, habitação e
saneamento básico. O Usina do Trabalho capacita pessoas para
realizar trabalhos na própria região. Em Ribeirão das Neves, por
exemplo, o projeto capacitou pessoas para fazer o calçamento de
algumas ruas. O Projeto de Universalização da Energia Elétrica no
Campo atendeu, até 2007, 40 mil famílias em 654 Municípios. Em
2008, o convênio com o Ministério de Minas e Energia e com a
Eletrobrás teve uma série de problemas, tendo sido assinado há
pouco tempo. Esse programa começa a ser retomado de maneira
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mais robusta em 2009. Na implementação do Suas, como disse o
Deputado André Quintão, Minas lidera. Temos mais de 100 Municípios
co-financiados com a execução de serviço e 75 com a proteção
básica, assim como a implantação de 24 unidades de atendimento a
crianças e a adolescentes. No Minas sem Fome, há vários
atendimentos: tanques comunitários, famílias beneficiadas com
pomares, lavouras, distribuição de sementes e capacitação de jovens
rurais. Em 2008, mais de 1.800 jovens foram capacitados.

Como já foi mencionado, o Travessia expande de 5 para 33
Municípios nessas áreas. O Usina do Trabalho qualificará mais de 9
mil trabalhadores e implantará mais 69 Cras.

A área do Redes de Cidades e Serviços conta com 5 projetos
estruturadores. Na RMBH, a implantação do Boulevard Arrudas foi
concluída, assim como a duplicação da MG-10. A Via 710, do Minas
Shopping, foi liberada para o tráfego. Em 2008, houve uma série de
atividades. A Av. Cristiano Machado já está quase toda concluída,
faltando apenas um pouco de paisagismo, e, em 2008, finalizaremos a
recuperação do asfalto.

Em relação ao Proacesso, vale mais a pena citar os resultados de
2008, já que são cumulativos. Noventa trechos do processo estão
construídos. No início do governo, 224 Municípios não tinham ligação
asfáltica, ou seja, só se chegava ao Município por meio de estrada de
terra. Hoje 90 desses trechos foram pavimentados, restando 135, nos
quais há 67 obras em andamento, e grande parte delas será
complementada em 2009. O programa será finalizado em 2010.

O Circuito Cultural, entre outras atividades, concluiu as obras de
restauração do antigo prédio da Secretaria de Fazenda, o Rainha da
Sucata, na Praça da Liberdade. E, em 2009, começará a implantação
do Museu da Cachaça, em Salinas.

O Programa dos Destinos Turísticos Estratégicos concluiu o projeto
arquitetônico da Casa de Minas em São Paulo. A reforma será
iniciada neste ano e finalizada no próximo, para que a casa seja
aberta a visitação; o treinamento de 120 policiais civis; a instalação de
20 postos telefônicos e os sistemas de saneamento básico nos
Municípios abrangidos pela região da Estrada Real.

O Minas Avança, cujo gerente é o Subsecretário Paulo Avelar,
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apresenta, em uma série de resultados em vários Municípios, a
conclusão da Av. Leopoldino de Oliveira, em Uberada; a conclusão da
construção de ligações viárias em Ubá; o mercado municipal em
Governador Valadares; a construção de quadras poliesportivas em
Patos de Minas; o anel viário Presidente Tancredo Neves, em Lavras;
o Centro de Convenção Municipal em Pirapora e a adaptação do
terminal rodoviário em Cataguases.

Para 2008, o Minas Avança ainda conta com várias obras, como a
duplicação da pista que liga Juiz de Fora à BR-040 e a Av. Magalhães
Pinto, em Montes Claros.

Para 2009, entre vários produtos, entregas e metas que constam no
PPAG, o processo deve terminar mais 31 obras. Há ainda a
implantação do Museu da Cachaça em Salinas e da Casa de Minas
em São Paulo e do Desenvolvimento do Destino Turístico do Lago de
Furnas.

Na área Logística, Integração e Desenvolvimento, há três projetos: o
Pro-MG, o Programa de Aumento da Capacidade e Segurança dos
Corredores de Transporte e o Potencialização da Infra-Estrutura
Logística do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas.

O Pro-MG recuperou este ano 1.733km de estradas e hoje mantém
2.800km sob esse regime. O Programa de Aumento da Capacidade e
Segurança dos Corredores de Transporte conta com a conclusão de
praças de pedágio, o início de pedágio na MG-050 e uma série de
projetos sendo desenvolvidos, de ampliação de rodovias e de
adequação à capacidade, que prontos, possibilitarão a realização das
obras a partir do próximo ano.

Para 2009, entre as várias metas constantes no plano, está a
recuperação de 2.693km de estradas, a construção de praças de
pesagem e a implantação de rodovias no Triângulo.

Na área de Investimento e Valor Agregado de Produção, vem o
Descomplicar com o Minas Fácil, o Nota Fiscal implantado; a Certidão
de Débito Tributário, disponível “on line”; o Livro Fiscal Digital
implantado; 20 bilhões de investimentos atraídos: Fiat, Gerdau,
Usiminas; na inserção competitiva, operações de vôo BH-Lisboa; nas
parcerias do PPP, nova carteira de projetos e a consulta pública do
complexo penitenciário; na oferta de gás natural, 24km de gasoduto
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construídos; no Cresce Minas, mais de 1.000km de redes de média e
baixa tensão construídas, e uma série de outras metas.

Na área de Inovação Tecnológica, há os CVTs e os Telecentros.
Foram realizados mais 12 CVTs e 16 Telecentros.

No Certifica Minas, há mais de 3 mil propriedades certificadas e
fiscalizadas; no APL houve retomada das obras do BHTEC. Na rede
de inovação tecnológica, o Portal do Simi e os parques tecnológicos;
na qualidade ambiental, a criação de mais de 80.000ha de parques de
regularização. Foi sancionada e publicada a lei que dispõe sobre a
concessão de incentivo financeiro aos proprietários e posseiros rurais,
sob a denominação de Bolsa Verde, e a revitalização do Rio das
Velhas, com 193 lançamentos de esgotos eliminados.

Na parte de resíduos sólidos, as obras de implantação de disposição
final foram adequadas a diversos Municípios.

Metas para 2009: na área de Qualidade, Inovação e Gestão Pública,
darei ênfase apenas ao Centro Administrativo, cujas obras foram
iniciadas. Quem vai para o aeroporto pode ver a velocidade com que
essas obras estão-se desenvolvendo. Os acordos de resultados com
todos os órgãos estão assinados; o Plano de Desenvolvimento de
Gestores - PDG -, com a participação de mais de 380 gestores;
continuação das obras do Centro Administrativo e a conclusão da
trincheira de acesso ao Centro.

Essas são algumas das metas que discutiremos nesses três dias de
trabalho, com o que os senhores, tenho certeza, poderão contribuir
bastante. Esse PPAG foi elaborado pelo Executivo, tendo, portanto,
apenas a visão do Executivo. Necessita, assim, do aperfeiçoamento
pela sociedade para que atenda realmente aos seus anseios. Muito
obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação
de “slides”.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Vamos dar início à fase de debates. Os

participantes poderão formular perguntas aos expositores, escritas ou
verbais, mediante inscrição prévia. Ao fazerem uso do microfone, é
importante que se identifiquem. As perguntas deverão ser objetivas,
dispensando a formalidade de cumprimentos e saudações pessoais,
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para que haja agilidade no debate. Cada participante terá até 3
minutos para fazer sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo
para as respostas.

Debates
O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Vamos iniciar os

debates. As perguntas escritas poderão ser entregues ao pessoal de
apoio da Assembléia. Na parte da tarde, iniciaremos os trabalhos dos
grupos, que serão realizados na Escola do Legislativo. O Grupo 1,
Desenvolvimento do Norte de Minas, vai reunir-se na sala 2; o Grupo
2, Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva, no auditório; o Grupo 3,
Rede de Cidades e Serviços, na sala 4, e o Grupo 4, Logística de
integração e Desenvolvimento, na sala 3. Quando chegarem à Escola
do Legislativo, terão todas as informações, a partir das 14 horas. Cada
gerente de projeto estruturador fará sua explanação, e as pessoas
emitirão suas opiniões, podendo formular sugestões. Os grupos terão
apoio técnico da Assembléia, para transformar a sugestão numa
eventual emenda, que depois será analisada. Então, essa será a
dinâmica dos trabalhos.

Na sexta-feira, às 16 horas, cada coordenador de grupo escolhido
virá aqui e entregará as sugestões à Comissão de Participação
Popular e à Comissão de Fiscalização Financeira, que a analisarão do
ponto de vista técnico. Evidentemente, serão discutidas com o
governo. Aquelas que tiverem o consenso da Casa serão aprovadas
por este Legislativo. Neste momento, o Thiago responde pela Seplag,
pelas considerações de ordem mais geral. Nos grupos, poderemos
fazer esse detalhamento por projeto estruturador, uma vez que cada
gerente estará respondendo por eles.

Pergunto se já há alguma pergunta por escrito. Como os trabalhos
vão retornar às 14 horas, teremos um bom tempo de debates.

A primeira inscrita é a Ana Lúcia Couto. Como o debate será
transmitido ao vivo pela TV Assembléia, as pessoas devem identificar-
se.

A Sra. Ana Lúcia Couto - Estamos muito indignidados com a
exclusão de algumas ações, como o Sisvan, a ampliação de
equipamentos para as cozinhas das escolas e a regularização
fundiária de áreas quilombolas e indígenas. No nosso entendimento,
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as justificativas são incabíveis. Gostaríamos de manifestar a nossa
indignação pela exclusão de ações tão importantes como essas e
outras. Obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado, Ana Lúcia. Faremos as perguntas em
bloco, a fim de que o Thiago possa respondê-las depois. Alguém
deseja fazer pergunta oralmente? (- Pausa.)

O Sr. Milton Henriques de Oliveira - O meu nome é Milton Henriques
de Oliveira e sou do Conselho Estadual de Assistência Social.
Represento, nesse Conselho, a Associação dos Deficientes do Oeste
de Minas. A nossa proposta foi que houvesse previsão orçamentária
para diagnóstico do público com deficiência em todo o Estado. Como
a minha deficiência é visual, não sei se esse diagnóstico está
compreendido. Gostaria que essa previsão fosse qualitativa e
quantitativa. Não é possível prevermos ações sem conhecermos o
diagnóstico desse público. Obrigado.

O Sr. Presidente - Solicito à Isaura, à Hilda e à Florisbela que
procurem, ao final dos trabalhos, a assessoria da Assembléia, porque
suas perguntas são importantes, mas não são pertinentes diretamente
ao PPG; são questões mais específicas.

O Francisco, da Comissão Regional do Vale do Aço, formulou a
seguinte pergunta: “Está prevista para o Orçamento de 2009 a
pavimentação da MG-760?”.

O Jean Carlos, do Conselho Estadual de Assistência Social, dirige a
seguinte pergunta ao Thiago: “A imprensa mineira tem anunciado um
aumento na arrecadação estadual: 30% maior que o previsto. Esse
recurso acima do previsto para 2008 já foi distribuído para a
suplementação orçamentária? Em quais áreas de resultados e
projetos? Quais foram os critérios utilizados para a distribuição desses
recursos arrecadados a maior?”.

A pergunta seguinte foi formulada por Edgardo Cárceres e dirigida
ao Thiago: “Capacitação dos novos administradores municipais para a
elaboração dos planos plurianuais 2010-2013. Qual é o investimento
previsto? Para oferecer assistência nas implantações posteriores, há
recursos específicos?”.

A Sra. Marici Lúcia Castro, da Associação dos Usuários Portadores
de Sofrimento Mental, encaminha a seguinte pergunta ao Thiago:
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“Como o Estado tem pensado a integração entre assistência social,
saúde e educação para oferecer assistência e proteção a pessoas
com alto grau de vulnerabilidade, que possuem patologias graves,
como autismo e transtornos mentais graves, que não têm famílias ou
cujas famílias não possuem condições financeiras ou psicológicas
para conviver com essas pessoas?”.

A última questão foi dirigida ao Thiago pela Luzia Ferreira, da
Fundação Nossa Senhora das Dores: “Recursos para emprego, para
a maior e a melhor idade, a fim de acabar com a violência”. Pedem à
Comissão que fiscalizem ... Essa questão está ilegível, mas vamos ver
o que podemos fazer. A próxima é de Dirlene Diniz Mendes, da
Associação de Professores Públicos de Minas Gerais - APPMG -, para
o Thiago: “O desconto em mensalidades de faculdades através de
convênio com a Seplag para o servidor público vai ser ampliado? São
poucas as faculdades que concedem o desconto”.

A última pergunta oral será feita por Diego Rossi.
O Sr. Diego Rossi - Bom dia a todos. Meu nome é Diego e sou

assessor do Sind-UTE. Quero fazer algumas considerações sobre o
que foi dito, porque a parte específica de cada projeto será detalhada
à tarde. A primeira refere-se a uma manifestação do Deputado André
Quintão, que disse que a execução dos projetos estruturadores este
ano está baixa. O Deputado Lafayette de Andrada falou que um dos
motivos poderia ser o ano eleitoral, e o Thiago disse que alguns
desses projetos, por serem financiados por meio de contratação de
operações de crédito, demoraram a ser aprovados e ter assinados os
contratos. Eu queria saber se realmente houve interferência eleitoral.
Se houve e se isso estava previsto para este ano, por que não foi feito
anteriormente? Na questão da contratação de operações de crédito,
gostaria de saber qual o percentual de projetos estruturadores que
são financiados por empréstimos externos. Queria saber o percentual,
porque, nos últimos anos do governo Aécio Neves, foram feitas muitas
contratações de empréstimo.

Outro ponto é uma indagação do Deputado André Quintão, que
disse que algumas obras anunciadas durante o ano eleitoral não
foram encontradas no PPAG ou na LOAS. Também concordo que
haja algo relativo à metodologia de elaboração do PPAG, mas quanto
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às reformas de escolas ou de construção de salas, está escrito que
será gasto R$1.000.000,00 para a construção de 200 salas e
R$200.000,00 para a construção ou reforma de 400 salas. Qual é o
critério utilizado na elaboração desses projetos? É estranho um valor
muito alto para uma quantidade menor e um valor muito baixo para
uma quantidade um pouco maior. Por fim, uma questão mais
pedagógica é em relação à expressão “merenda escolar”. Hoje em dia
fala-se mais em “alimentação escolar”. Essas são as minhas
questões.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Diego. Com a palavra, o Thiago
Coelho, para responder à primeira rodada de perguntas.

O Sr. Thiago Coelho Toscano - Vou ater-me às questões técnicas,
porque os projetos são distribuídos em diversas áreas e, obviamente,
não tenho conhecimento profundo de todas elas. Em relação às
exclusões de ações, a manifestação é justa. Nas discussões de
grupos teremos oportunidade de corrigir essas questões.

Quanto à proposta de ações de diagnóstico de assistência social,
apresentada por alguém do fundo da platéia, o tratamento é o mesmo.
Quando das discussões em grupo, as proposições poderão ser feitas
e serão trazidas na sexta-feira, para serem posteriormente analisadas
tanto pelo Legislativo quanto pelo Executivo. Assim, sugiro ao senhor
que participe principalmente da discussão do programa do Suas, pois
lá poderá dar essa contribuição, que estará alinhada com os objetivos
do projeto.

O Diego falou a respeito do número de projetos estruturadores que
têm Fonte 25. Temos 57 projetos estruturadores, Diego, e não me
lembro exatamente quantos deles têm Fonte 25, mas a maioria tem.
Na saúde, não, porque a Fonte 25 não pode ser considerada para fins
de cálculo do percentual que se deve aplicar nessa área. Mas ele está
distribuído em praticamente todos os projetos da educação, nos de
transporte e nos da própria Secretaria de Planejamento. Se você
analisar o detalhamento da proposta orçamentária, vai identificar a
Fonte 25, que é operação de crédito.

Não sei se você consegue ver, mas, sem dúvida, mais da metade
dos projetos contam com recursos da Fonte 25, razão pela qual a
receita não pôde entrar. A Fazenda também tem Fonte 25. Como esse
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recurso só veio mais tarde, tivemos problemas na execução.
Quanto ao convênio, ele não foi feito antes porque não depende do

governo do Estado, mas do governo federal, que libera os recursos.
Só quando os recursos ingressam é que podemos, efetivamente,
executar a despesa. Esse problema do convênio acontece de maneira
heterogênea entre os Ministérios. Em alguns Ministérios, o Estado
consegue firmar e executar um convênio mais rapidamente; em
outros, mesmo passado o período eleitoral, tem problemas para fazê-
lo, porque, com certeza, a receita não se realizará. Não se realizando
a receita, não se realiza a despesa, e a execução fica, de fato, baixa.

Com relação às reformas de escola, há diversos tipos. Pode ser a
troca de um vidro quebrado ou até mesmo a reforma de uma sala
inteira. Como a Secretaria de Educação coloca tudo isso no mesmo
programa, não conseguimos distinguir o tipo de reforma. Isso
acontece muito na execução. Por exemplo, se o muro da escola cair,
terá de ser reconstruído e aí teremos de usar os recursos do projeto.
Não conseguimos prever o que irá acontecer nas escolas. Só
conseguimos fazer a previsão da compra de equipamentos. Há
reformas grandes, em que as despesas são maiores; e pequenas,
como a troca de telhado, de bebedouro, etc., em que as despesas são
menores.

Quanto à pergunta sobre a previsão de recursos no Orçamento de
2009 para a pavimentação da MG-760, cujo projeto era de 1988 e
está sendo reformulado agora, a previsão é para que as obras se
iniciem em 2009.

Quanto à pergunta sobre o aumento da arrecadação, como está
sendo distribuída essa suplementação, quero dizer que, mesmo
quando fazemos essa suplementação, é necessário observar os
percentuais da Constituição, ou seja, se a arrecadação aumenta, é
preciso manter parte desses recursos para a saúde, para a educação.
É necessário essa observância, como a transferência para os
Municípios e assim por diante. Também acompanhamos a execução
de cada um dos projetos, não apenas dos projetos estruturadores,
mas de toda a carteira de programas existentes no PPAG. É óbvio
que essa suplementação vai para aqueles projetos mais estruturados
e que têm melhor execução. Na verdade, até anulamos recursos de
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projetos que não estão conseguindo ser executados e os passamos
para outros que conseguem executar melhor o orçamento. Esse é o
critério que a Seplag utiliza.

Com relação à capacitação dos novos administradores para a
elaboração dos PPAs municipais, não saberei de cabeça qual é o
investimento previsto, mas a Seplag - o Superitendente de Orçamento
é o André Reis - elabora uma cartilha para os Municípios informando
como devem elaborar os PPAs.

Quanto à pergunta sobre como o Estado tem pensado a integração
entre assistência social, saúde e educação para oferecer assistência e
proteção às pessoas com alto grau de vulnerabilidade, acho que essa
é uma questão que pode ser discutida nos grupos, pois, como não sou
da área, fica difícil respondê-la.

Sugiro que Marici Lúcia participe das discussões da área de
educação e saúde. Se você fizer um estudo do PPAG, irá encontrar
informações que dizem respeito a essa questão. Como se trata de
uma questão setorial - ou seja, não é uma questão do planejamento -
não vou me atrever a responder, porque não tenho conhecimento.

Com relação à ampliação de descontos de mensalidades de
faculdades por meio de convênios com a Seplag, não sei o que vai
acontecer. Não depende apenas da Seplag, mas também das
faculdades. A Seplag tem um plano de incentivo ao servidor público
até para questões de carreira. É necessário observar esse ponto
dentro do planejamento, mas não existe programa específico de
ampliação. Com certeza, esse programa seguirá os recursos que vêm
sendo destinados, ano a ano, para o projeto. Não há um plano
específico para a ampliação como há para o ensino médio
profissionalizante, que ampliou o número de vagas para 43 mil. Isso
não existe para o servidor público; os recursos são os mesmos que já
vêm sendo aplicados.

O Sr. Presidente - Lembramos que, quanto às perguntas que
exigirem um detalhamento técnico no respectivo estruturador, as
pessoas podem recorrer ao grupo de trabalho.

Pergunta da Ana Lúcia: “Por que a exclusão da Ação 4039, de apoio
à regularização fundiária de áreas ocupadas por comunidades
quilombolas e indígenas?”.
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Na pergunta da Hilda, do Centro de Saúde Vera Cruz, uma parte diz
respeito à fiscalização da Prefeitura. Para questão de autorização
para funcionamento de atividade poluente econômica em bairro, é
preciso ir na regional e contatar o setor de atividades urbanas. No
caso do Vera Cruz, é na Secretaria Regional Leste, perto da igreja da
Floresta.

A outra parte da pergunta da Hilda, dirigida ao Thiago, é com
relação à despoluição do Rio São Francisco. Lembro-lhes que
teremos o grupo de qualidade ambiental.

Pergunta da Izaura com relação aos precatórios, sobre como está
prevista a questão dos precatórios no orçamento de 2009.

Há também uma pergunta da Florisbela, com relação à questão de
acessibilidade e apoio às pessoas com deficiência. Acho que no
projeto de implantação do Suas poderíamos fazer esse debate.

Pergunta de Ivone Luíza Moreira, Conselheira do Conselho Estadual
do Idoso: “Thiago, existe um plano de governo do Estado para o
turismo para a terceira idade. Porém, até o momento, ele não foi
efetivado. O que está faltando para torná-lo realidade?”.

Pergunta de Ronaldo Manassés, do Grêmio Recreativo Escola de
Samba Unidos do Onça: “Dentro da meta de revitalização do Rio das
Velhas 2010, existe proposta de recuperação do Rio Paraopeba?”.

Pergunta de Cornelis Van Herk: “Thiago, por que a trincheira de
acesso ao novo centro administrativo do Estado já não foi feita na
duplicação da MG-10?”.

Segunda pergunta: “Por que o metrô não está sendo estendido até o
Aeroporto de Confins?” Outra pergunta dele: “Por que, em Minas
Gerais - e no Brasil -, não há aplicação de testes únicos de avaliação
do rendimento escolar dos alunos, a exemplo do que, há anos, fazem
os países desenvolvidos?”.

Pergunta da Gislene Gonçalves dos Reis, da Associação
Comunitária e Habitacional do Bairro Mantiqueira: “Como foi discutido
o Protocolo de Manchester? Queremos mais informações da sua
implantação no pronto-socorro Hospital João XIII?”. Ela quer saber se
esse projeto foi discutido de maneira mais organizada com a
população.

Perguntas do Leandro, agente da Pastoral dos Negros: “Qual a
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política prevista para a população negra relacionando as áreas de
saúde, educação, meio ambiente e juventude?” “Qual a proposta para
tornar o dia 20 de novembro feriado estadual?” “Qual a proposta para
criar a Secretaria de Igualdade Racial?”.

Há ainda um bloco grande de perguntas, mas vou parar por aqui.
Você responde a essas; passamos às perguntas feitas oralmente e,
depois, voltamos às escritas.

O Sr. Thiago Coelho Toscano - Novamente vou tentar, se possível,
responder a questões que fogem da área técnica. “Por que a exclusão
da Ação 4039, de apoio à regularização fundiária de áreas ocupadas
das comunidades quilombolas?” Com o próprio número da ação, fica
mais fácil identificar a justificativa de exclusão da ação. Posso até
errar, mas a regularização fundiária é uma ação que o Estado
continuará a fazer para atender às comunidades quilombolas
indígenas, independentemente de haver uma ação específica ou não.
Aliás, uma das exigências do Banco Mundial na contratação de
operação de crédito é o atendimento das questões indígenas. Estive
pessoalmente na Funai para discutir regularização fundiária,
educação, saúde, saneamento e educação para quilombola indígena.
E, para essa regularização fundiária, precisamos muito do apoio da
Funai, pois o Estado sozinho não consegue regularizar a situação.

“O órgão não tem quadro técnico suficiente para a execução da
ação.” É isso que está na justificativa? De fato, isso não é uma
justificativa. Como eu disse, independentemente de haver uma ação
específica, o órgão continuará realizando a regularização fundiária,
porque a política do Estado é para todos os cidadãos mineiros e não
para uns ou para outros. Óbvio que, se essa ação foi proposta no
PPAG, imagino que se trata de uma questão especial que precisa ser
estudada. Concordo com você. Posso sugerir que, no debate com os
grupos, além de solicitarem a justificativa, proponham, caso
considerem necessário, que a proposta seja analisada.

A respeito das contaminações do Rio São Francisco, esclareço que
o governo tem um projeto estruturador específico para essa área. No
PPAG anterior, já existia um projeto de revitalização do Rio São
Francisco e, como percebemos que as ações estavam muito
dispersas, ou seja, que o Estado estava gastando muito dinheiro de
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forma dispersa, não conseguíamos ver os resultados. E o que o
governo fez? Priorizou a atuação do que antes era o Rio São
Francisco apenas para o Rio das Velhas.

O Rio das Velhas compõe a Bacia do Rio São Francisco e está
sendo tratado. Temos a meta de, em 2010, nadar e pescar no Rio das
Velhas. Com a implantação de interseções e redes de esgoto no Rio
das Velhas haverá melhorias no nível de contaminação do Rio São
Francisco e, posteriormente, haverá melhorarias em outras regiões.

Aproveito essa pergunta para responder à outra, em relação ao Rio
Paraopeba. A recuperação do Rio Paraopeba não consta no projeto
estruturador do Rio das Velhas. Esse projeto é bem específico. Como
não conheço essas questões técnicas, não sei se melhorando o
esgotamento do Rio das Velhas haverá implicação no Rio Paraopeba.
Não há uma ação específica para o Rio Paraopeba.

Em relação aos precatórios. Verificando o pagamento dos
precatórios do governo do Estado ano a ano, percebemos que cada
vez mais existe uma política para quitação desses precatórios, e o
volume de recursos aplicados nos orçamentos, nos anos que se
seguem, é cada vez maior. Especificamente, não é possível saber de
um precatório ou outro. Sem dúvida, esses recursos têm crescido ao
longo dos anos, e o governo vem cumprindo seu compromisso.

Sobre a acessibilidade, além do que o Deputado André Quintão
disse sobre o programa do SUS, no projeto de implantação do Suas
há ações que visam ao atendimento da acessibilidade, o governo
ainda tem programas, que não são estruturadores, de melhoria da
acessibilidade, incluindo a acessibilidade a prédios públicos. O Estado
tem essa política.

À pergunta sobre turismo para a terceira idade não posso responder,
porque não tenho conhecimento sobre a área de turismo. Posso
afirmar que, neste ano, o volume de recursos aplicados no setor de
turismo cresceu cerca de 17%. Fica difícil explicar por que o turismo
para a terceira idade não foi efetivado, porque a Seplag vem
destinando recursos para a sua execução.

Para responder à pergunta “Por que a trincheira de acesso ao novo
centro administrativo do Estado não foi feita na duplicação da MG-
10?”, tomarei a liberdade de fazer uma leitura, pois o Dr. Paulo me
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ajudou na resposta. Segundo ele, não foi feita a trincheira durante a
construção da Linha Verde por falta de projeto, que está em fase de
conclusão e dependia de definições de vários níveis na obra do centro
administrativo. Quando a Linha Verde começou a ser executada,
ainda não se havia definido para onde iria o centro administrativo.
Havia a possibilidade de levá-lo para o aeroporto do Carlos Prates.
Obviamente, não seria discutida a trincheira no momento em que se
fazia o projeto da Linha Verde. Dr. Paulo me lembra que a trincheira
será feita sem interrupção das obras da Linha Verde. Na época,
discutiu-se se ela seria construída pelo método destrutivo, no qual se
interrompia o tráfego da Linha Verde para construir a trincheira, ou
pelo método não destrutivo, que foi o escolhido, justamente para não
haver problema no tráfego.

“Por que o metrô não está sendo estendido até o aeroporto de
Confins?” O metrô é uma questão mais complexa, porque envolve não
só o governo do Estado, mas também o governo federal e a
Prefeitura. O Prefeito eleito, Márcio Lacerda, entregou um projeto,
semana passada, para a linha completa do metrô de Belo Horizonte.

Ontem, na discussão sobre o orçamento federal, a Secretária
Renata disse que seria necessário que o governo federal aplicasse
R$3.000.000.000,00 até 2010 para a linha completa do metrô, para se
fazer todo o projeto do metrô, e aí, sim, haveria sua extensão até o
Centro Administrativo, o Mineirão, Confins, e assim por diante.

“Por que em Minas Gerais não há aplicação de testes únicos de
avaliação do rendimento escolar dos alunos, a exemplo do que, há
anos, fazem os países desenvolvidos?” Esse assunto também não é
da minha área, mas, pelo que conheço, o Estado elaborou o
Programa de Avaliação da Rede Pública da Educação Básica - Proeb
-, que é único para todo o Estado e inclui escolas municipais. O
governo federal tinha o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Básica - Saeb -, que era realizado de dois em dois anos. Então, havia
uma lacuna: avaliava-se o aluno num ano e, no seguinte, não se
avaliava, e, depois, avaliava-se novamente. O governo estadual criou
o Proeb justamente para ter essa avaliação sistemática e única da
educação básica no Estado de Minas Gerais. E há também o Proalfa,
que é o Programa de Alfabetização.
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Por fim, pedem mais informações sobre a implantação do Protocolo
de Manchester no Hospital João XXIII. Para quem não sabe, o João
XXIII faz um elevado número de atendimentos: vêm pessoas de todas
as regiões do Estado para receberem socorro lá. O Protocolo de
Manchester visa justamente priorizar o atendimento. Antes, acontecia
o seguinte: por exemplo, se eu chegasse com uma dor de barriga ao
hospital e o Deputado André Quintão chegasse depois apresentando
quadro de hemorragia interna, eu era atendido primeiro,
independentemente do grau de risco que cada um apresentava. O
Protocolo de Manchester faz uma triagem prévia para categorizar os
atendimentos e serem atendidos prioritariamente os pacientes que
apresentam a saúde em maior risco. Depois que esse protocolo foi
implantado, percebeu-se que 66% dos atendimentos feitos no Hospital
João XXIII poderiam ter sido feitos nos próprios hospitais regionais ou,
até mesmo, em postos de saúde. É isso que conheço do programa. O
Protocolo de Manchester está dentro do Programa de Regionalização
da Rede de Urgência e Emergência, e, como haverá grupo de
discussão, penso que informações adicionais e mais detalhes - por
exemplo, como foi criado, de onde veio (ele é chamado de
Manchester, mas veio de Portugal) -, o que se fez depois com esses
66%, como se evitar que venham essas pessoas que podem ser
atendidas em outros hospitais, permitindo-se, assim, que o João XXIII
faça melhores atendimentos - podem ser discutidos no grupo.

O Sr. Presidente - Obrigado, Thiago. A partir deste momento,
deixamos de recolher perguntas em função do tempo. Já temos uma
bateria de inscrições. Ficou aqui uma questão sobre igualdade racial,
mas o Thiago irá respondê-la no outro bloco.

Agora serão feitas perguntas de forma oral. Ernani Ferreira Leandro,
do Conselho Comunitário de Segurança Pública.

O Sr. Ernani Ferreira Leandro - Estou direcionando o meu pedido
para o Grupo 2, que se reunirá hoje, às 14 horas. Por favor, para
quem estiver nesse grupo, quero falar a respeito do projeto
estruturante Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva. Preocupou-
nos a informação de que a Aracruz está saindo do circuito.
Anteontem, preparando-nos para o encontro de hoje, estivemos com o
Presidente da Emater e com o Presidente da Cargill. A Cargill, por ser
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uma empresa privada, compreensivelmente atua em áreas em que já
funciona, que são o Jequitinhonha, outros vales e o Triângulo
(Uberaba e Uberlândia).

Essa questão é uma contribuição a ser levada ao Grupo 2 -
Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva, hoje, às 14 horas. Com a
saída da Aracruz, fica prejudicada essa ação estruturadora. Pergunto
se isso é do conhecimento dos senhores. Caso não seja, quem sabe
poderia haver uma ação por parte da Cargill para cobrir a ausência da
Aracruz e uma posição por parte da Emater a respeito desse assunto,
por intermédio do Thiago. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Ernani. Pergunta oral de Luís Carlos, o
Luizinho, do Fórum Mineiro de Economia Solidária.

O Sr. Luís Carlos - Bom dia a todos. Farei duas perguntas. Por que
a Ação 4010, que trata da realização de feiras regionais de economia
solidária, não está na proposta de revisão para 2009?

Por que muitas ações não são executadas? Seria por falta de
funcionários públicos para fazê-lo?

O Sr. Presidente - Obrigado, Luís. Com a palavra o Sr. Jair, do
Recivil.

O Sr. Jair - Sou Jair, do Sindicato dos Oficiais de Cartórios de
Registro Civil - Recivil. Realizamos, há três anos, projetos sociais com
diferentes parceiros, nos âmbitos municipal, estadual e federal.
Trabalhamos com a questão da documentação civil básica.
Recentemente, direcionamos esse trabalho para as comunidades
tradicionais, porque foi detectado que nelas, principalmente nas dos
quilombolas, ciganos e indígenas, existe a maior incidência de
subregistro ou documentação irregular. No ano passado, foi aprovada
emenda direcionada para a realização de campanha de mobilização
pelo registro civil de nascimento. Pergunto sobre a previsão para
2009, para reforçar o pedido de emenda para o ano que vem.

O Sr. Presidente - Obrigado. Vamos à última pergunta oral, de
Carlos Ferreira da Mota, da Funec.

O Sr. Carlos Ferreira da Mota - Bom dia. Sou Carlos, professor da
Funec, de Contagem, porém sou natural do Norte de Minas, da cidade
de Juvenília. Percebi que a questão do PPAG é mais de ordem
político-estrutural. Quando se trata do Norte de Minas, há uma
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concentração de projetos no Município de Montes Claros. Minha
cidade natal dista mais de 300km de Montes Claros. Com relação aos
Municípios de Manga, Montalvânia, Juvenília, Matias Cardoso e
Itacarambi, é mínima a participação deles na discussão do PPAG ou
há falta de incentivo ou de informações relativas a eles? O que
deveria ser feito para incentivá-los a participar mais efetivamente
deste processo?

O Sr. Presidente - Obrigado, Carlos. Vamos ao último bloco de
perguntas por escrito.

Reforçando o que disse o Carlos, nas várias oficinas realizadas há a
questão da regionalização. Como isso é feito? Há uma diretriz para os
órgãos estabelecerem essa regionalização ou não? Isso vem
crescendo, mas sabemos que ainda é insuficiente. E, quando não há
regionalização, qual o critério adotado para escolha de Municípios e
regiões a serem contemplados com ações?

A Silvânia, do Conselho Estadual do Idoso, pergunta: “Nos trabalhos
em grupo, será dada orientação quanto a alteração de regionalização,
meta física ou financeira das emendas ou teremos que chegar ao
grupo com a proposta pronta?”. Responderei à Silvânia.

O grupo de gerentes do projeto estruturador apresenta a proposta.
Há propostas com regionalização prevista; outras, sem. Onde houver,
é necessário saber o porquê; onde não, como será. Há várias
perguntas. Eu já fiz uma. Por exemplo: Travessia, Poupança Jovem -
quais serão os critérios adotados para ampliação? No projeto
Convivência com a Seca e Inclusão Produtiva, toda a regionalização é
voltada para o Norte, o que foi muito levantado na audiência de
Itaobim. E o Mucuri e o Jequitinhonha? É óbvio que serão atendidos,
mas, não sei se por um critério técnico, a regionalização é voltada
para o Norte. Também foi apresentada outra questão nas oficinas: às
vezes, há uma mudança com discrepância entre meta física e valor
financeiro, acrescendo-se a meta física, e diminuindo-se o
investimento financeiro ou o contrário. Portanto, há necessidade de
entendimento sobre o custo, para sabermos o porquê dessa relação
entre unidades de medida.

A Maria Alice, da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Minas Gerais, fez duas perguntas: “Por que algumas
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ações com baixa execução em 2008 aparecem com grande ampliação
dos recursos para os próximos anos?”. “Na elaboração do PPAG, no
ano passado, solicitamos que as ações fossem regionalizadas, o que
não se efetivou em relação à maioria delas; ou, pelo menos, as ações
não aparecem assim no PPAG.” Pode ser. Às vezes, o governo sabe
a previsão da regionalização, mas não consta do PPAG. É isso? Não.
Então, por quê?

Pergunta de Iocanan, do Crea-MG: “Quais providências têm sido
tomadas na Assembléia para que se viabilize a integração do Centro
de BH com o Centro Administrativo e com as cidades do entorno, que
compõem a Região Metropolitana?”.

Pergunta de Thiago, do Consea: “Quais os projetos específicos para
a agricultura familiar, o escoamento de sua produção e a aquisição de
seus produtos para a alimentação escolar, restaurantes populares,
mercado institucional, hospitais públicos, universidades e outros?”.

Pergunta de José Ismar da Costa, do Sindicato das Instituições
Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas de Minas Gerais: “Como o
planejamento é anterior à lei eleitoral, como justificar a baixa
execução, se o ano tem 12 meses e a proibição é de 90 dias?”.

Pergunta de Ronaldo Manassés: “Se a verba foi liberada, por que a
duplicação da MG-020 está demorando tanto? Consta do PPAG a
revitalização da MG-050?”.

Pergunta de Rosa, do Bairro Santa Efigênia: “Quais cidades serão
contempladas com a construção de 14 mil casas?”.

Pergunta de Ilca Morais, assessora do nosso amigo, companheiro e
ex-Deputado Carlão, hoje Vereador: “Preocupa-nos a opção de
atendimento do ensino profissionalizante por meio de investimentos
na rede privada, como política pública de educação, pois a demanda é
grande, além de esse atendimento ser mais caro e apontar para a
privatização do setor. Quais as alternativas do Estado para que não se
aprofunde o problema nos próximos anos?”.

Pergunta de Francisco, da Comissão do Vale do Aço: “Está prevista
para 2009 a alteração dos valores dos programas de emprego e renda
e do Minas sem Fome?”. Francisco, respondo e pergunto: Houve
alteração; está diminuindo. Por que estão diminuindo os recursos para
o programa Minas sem Fome?
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Gilmar Cordeiro, da Câmara Municipal de Sarzedo: “Já existe um
projeto em fase de elaboração para a construção de sede própria para
o 3º Pelotão da PM, em Sarzedo? O terreno já foi doado para a PM?
Quando as obras começam?”. Nilva Vieira da Paz, da Escola Família
Agrícola Tabocal, em São Francisco: “Há algum planejamento para a
revitalização do Rio São Francisco e dos afluentes da bacia?”.
Florisbela Mourão, de Itaobim: “Por que as carteirinhas de idosos não
estão sendo aceitas pelas empresas de ônibus?”. Ela cita o exemplo
de um senhor de 83 anos e da empresa Riacho, que não aceita a
carteira dele e pede a autenticação da carteira de identidade. É
intermunicipal. Agradeço a presença do Paulo. Obrigado pela atenção
e gentileza. Com a palavra, o Subsecretário Thiago Coelho Toscano.

O Sr. Thiago Coelho Toscano - Iniciarei pela pergunta que não
respondi anteriormente sobre a política prevista para a população
negra nas áreas de saúde, educação, meio ambiente e juventude.
Quando o governo do Estado faz as políticas de saúde e educação,
não distingue as pessoas. Educação e saúde são para todos. Se
fosse distinguir, teria que haver políticas específicas para idosos,
mulheres, indígenas, baixa renda; enfim, faz-se uma política que
atende a todos. Questões específicas devem ser discutidas nos
grupos. Se falamos de escola em tempo integral, por exemplo, ela é
para todos. Os negros estão incluídos.

Sobre a pergunta em relação a se tornar o dia 20 de novembro
feriado estadual, essa não é uma iniciativa do Executivo. Não sei se
há algo tramitando na Assembléia.

O Sr. Presidente - Há um projeto de lei em tramitação que cria a
política estadual de promoção da igualdade racial, do qual sou co-
autor e que está apensado ao projeto encaminhado pelo Executivo
que trata do mesmo tema.

O Sr. Thiago Coelho Toscano - Sobre a saída da Aracruz, a
empresa previa investir entre R$14.000.000,00 e R$15.000.000,00 na
região. Com a crise financeira, há um problema de crédito. Com a
redução da atividade econômica e do acesso ao crédito, ela
suspendeu por hora os investimentos para avaliar o real impacto da
crise. A Bolsa está subindo. Pelos dados do PIB trimestral, a
economia ainda se mantém aquecida. A Aracruz deve realizar suas
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análises para depois prosseguir. Nas discussões de grupo, o Marshall
poderá informar sobre outros investimentos na área. Essa discussão
foi realizada em Itaobim, e ele tem planos para a região que vão te
interessar. Será uma discussão importante.

Em relação à exclusão da Ação 4010, não me lembro qual é nem o
porquê da exclusão. Depois veio a pergunta sobre alguma ação
prevista em relação aos cartórios. Confesso que não me lembro da
exclusão.

Como disse anteriormente, o PPAG tem todas essas justificativas, e
pode ser que algumas ações não sejam atendidas, como já foi dito
aqui. É necessário observar como isso consta no PPAG. De cabeça,
não saberei dizer, mas, caso a ação não seja contemplada, é só fazer
a proposta de emenda, porque a ação pode sofrer exclusão ou pode
ser englobada em outra já existente. Talvez você não consiga
enxergar esse detalhamento, e é aquilo que já falamos anteriormente:
se julgarem que for necessário, façam a proposta de se distinguir o
que é uma ação e o que é uma ação específica.

Perguntam se a execução está tão baixa em virtude da falta de
funcionário público. Em alguns casos, como foi dito aqui, há a
justificativa de falta de funcionário público, mas sabemos que, para
funcionalismo público, há o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal.
No caso do Poder Executivo, a despesa não pode crescer mais que
49%. Então, isso não pode servir como justificativa. Mas não é só falta
de funcionário público. Por exemplo, houve um grande aquecimento
da economia, principalmente neste ano. Há projetos em que temos
problemas de execução, porque não conseguimos encontrar
engenheiro para elaborar do projeto da obra. Por que não
encontramos engenheiros? Por que não há engenheiro no mercado,
que está aquecido. O País está crescendo, não conseguimos
encontrá-los, e, se não conseguimos fazer o planejamento das obras,
estas atrasam, e, conseqüentemente, a execução fica em baixa.
Então, não devemos abordar apenas a questão do funcionário público,
mas também essa do mercado e da economia.

Em relação à questão mencionada pelo Carlos sobre a
concentração de investimentos em Montes Claros, na discussão
regional em Itaobim isso foi lembrado. No caso específico do projeto
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de combate à seca, ele surgiu no momento de se fechar o PPAG.
Então, não conseguimos fazer a regionalização. A proposta veio em
última hora para ser adequada, aliás recebendo mais recursos que os
existentes para o projeto. Em 2008 havia R$3.000.000,00 para esse
projeto, e, no ano que vem, serão R$26.000.000,00. Isso foi de última
hora, portanto não foi possível a regionalização; mas estamos fazendo
um trabalho interno, porque obviamente os recursos não devem ser
todos para a região do Norte de Minas, e, muito menos, para Montes
Claros. Há também o Jequitinhonha, o Mucuri e o Rio Doce.

Esse processo de regionalização é novo e começou no ano
passado. Para este ano, temos várias dificuldades para regionalizar as
informações. O Dr. Walter Adão estará discutindo esse assunto com
vocês no grupo, e fará um diagnóstico para toda a região do Norte de
Minas, Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Todos os
Municípios da região serão atendidos. Não me lembro qual recurso
será aplicado, mas, se supusermos que são R$100.000,00, como
regionalizaremos esse valor a partir de um diagnóstico? Temos um
diagnóstico para toda a região e não conseguimos regionalizar. Assim,
temos de escolher, no caso do PPAG, onde iremos colocá-lo, porque
não podemos quebrar o diagnóstico em aproximadamente 170
Municípios. Não faremos um diagnóstico para cada um dos 170
Municípios porque não é assim que se faz, mas um diagnóstico que
envolva toda a região. A regionalização envolve uma série de
problemas que, ano após ano, tentamos sanar. Isso é um pouco do
que acontece.

Em relação à discussão do PPAG do Norte de Minas, a proposta
para a audiência pública no interior é feita pela Assembléia
Legislativa. Em seguida, o Executivo discute a proposta e entramos
em um acordo quanto às localidades. No dia 13, em Montes Claros,
haverá uma audiência pública proposta pela bancada mineira, na qual
estarão presentes não só representantes das cidades, mas de todos
os Municípios do entorno. Seria bom se o senhor participasse da
audiência do dia 13, quando várias cidades da região estarão
presentes.

Quanto à pergunta sobre por que algumas ações tiveram baixa
execução, se em 2008 aparecem com grande ampliação os recursos
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para os próximos anos, temos de pensar que encaminhamos o PPAG
à Assembléia em 30 de setembro, mas ele foi fechado internamente
em agosto, na metade do ano.

Muitas ações podem estar com a execução baixa agora, mas
estarão com a execução alta no final. Para fazer uma obra, é preciso
fazer o projeto, a licitação, e a grande obra da execução será feita no
final. Teremos que fazer a previsão para a continuação dessas obras
no ano seguinte, por isso esses recursos são mais altos. Essa é uma
das explicações.

“Na elaboração do PPAG, solicitamos que as ações fossem
realizadas. Na maioria delas, isso não se efetivou, ou pelo menos as
ações não apareceram assim no PPAG. Por quê?” Isso é o que
acabei de explicar. Esse é um processo novo. Estamos tentando
resolver uma série de problemas, como já disse. Essa regionalização
não é linear entre os órgãos. Há órgãos que conseguem regionalizar
as suas ações de maneira muito mais fácil. Uma obra é feita em uma
determinada localidade. Então, regionaliza-se. Mas, ao se fazer um
diagnóstico, ele poderá valer para vários Municípios ou para várias
regiões e, por isso, há uma série de problemas.

“Que providências têm sido tomadas na Assembléia Legislativa para
que se viabilize a integração do centro de Belo Horizonte com o centro
administrativo, e do centro de BH com as cidades do entorno que
compõem a região metropolitana?” O Projeto RMBH possui toda a
infra-estrutura rodoviária. Está tudo previsto nesse projeto. Há a MG-
20, a Linha Verde, a MG-424 e outras. Todas as ações relativas à
região metropolitana constam no Projeto RMBH, seja na discussão da
região metropolitana como se fosse um Município, seja na parte da
infra-estrutura. O Estado dá prioridade a essa questão.

“Quais são os projetos específicos para a agricultura familiar, para o
esgotamento da produção e restaurantes populares?” Em relação à
agricultura familiar, há o Minas sem Fome. O Flávio Antônio domina o
assunto e estará presente nos grupos de discussão. Para o hospital
público, temos o Pro-Hosp; para a universidade, temos a Uemg e a
Unimontes; e há o mercado popular. Os projetos são bem específicos.
Há uma série de projetos em cada uma dessas áreas.

“Se o planejamento é anterior à lei eleitoral, por que justificar a baixa
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execução se o ano tem 12 meses e a proibição é de 90 dias, por lei?”
Como eu já disse, houve um problema não só na questão da lei
eleitoral, mas também na operação de crédito. No caso da lei eleitoral,
a execução não depende somente do governo do Estado, mas
também do governo federal. A proibição não é somente de 90 dias;
em alguns casos vale para o ano inteiro, depende da interpretação
que os advogados de cada órgão dão à questão. Nos repasses aos
Municípios, os Prefeitos não queriam fazer convênios para receberem
recursos porque tinham medo de descumprirem a lei eleitoral. Nesse
caso, o Estado não pode fazer nada.

“Se a verba já foi liberada, por que a duplicação da MG-20 está
demorando tanto?” Existem dois problemas. Um deles é a própria
execução. A empresa não consegue mão-de-obra, porque o mercado
está aquecido. No caso da MG-20, houve um problema grande no
início por causa da desapropriação da área, que foi muito difícil. O
Estado desapropriava e logo depois a área estava invadida
novamente. Foi necessária a intervenção da polícia.

“A Rodovia MG-5 está no PPAG. E a sua revitalização?” Não
conheço essa rodovia. (- Intervenção fora do microfone.) Ela é
estadual? Nos grupos de discussão você poderá aprofundar essa
questão. No Programa de Recuperação e Manutenção Rodoviária do
Estado de Minas Gerais - ProMG -, a primeira região atendida foi Belo
Horizonte. Há um contrato que abrange mais de 340km; as rodovias
serão revitalizadas uma a uma. O gerente do projeto é que poderá
dizer como isso se dará, de acordo com um cronograma. A própria
duplicação já estava acontecendo, pelo menos na chegada de
Sabará.

“Em que cidades ou Municípios serão construídas as 14 mil casas?”
Na verdade, 14 mil casas foram construídas até agora. Temos essa
informação aberta, mas só posso dizer que foram construídas em
diversos Municípios do Estado. Não os citarei, porque posso errar.

A previsão para 2009 é a construção de 5 mil casas. Basta pegar a
regionalização do PPAG e ver que Municípios serão atendidos ou
participar do grupo de discussão da redução da pobreza, que conta
com o programa Lares Geraes.

“Em relação ao atendimento do ensino profissionalizante, por meio
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de investimento na rede privada...” Atenção, por favor, o Estado não
faz investimento na rede privada. O Estado compra a vaga da rede
privada. É uma opção mais barata, mais dinâmica e mais ágil. Hoje há
43 mil novas vagas, que serão ampliadas para 57 mil no próximo ano.
Imaginem o que o Estado precisa fazer para construir 43 mil novas
vagas, quantas escolas precisam ser construídas, quantos
professores precisam ser capacitados e quantos currículos básicos
precisam sem feitos de acordo com a demanda de cada região?

Suponhamos que o Estado opte por construir as escolas. Se a
economia da região muda ou se alguma empresa se instala na região
e demanda outro tipo de treinamento - se de construção civil, passa,
por exemplo, para metalurgia -, é preciso mudar todo o ciclo básico da
escola. O Estado, então, tem de contratar e treinar professores e criar
novos ciclos básicos. Quando o Estado compra vaga na escola,
coloca as condições para a instituição privada.

Conceição do Mato Dentro, por exemplo, está instalando a MMX. O
Estado analisa e, por um processo de qualificação, credencia a
instituição, que fornecerá determinado curso. Se por acaso o Estado
treinou todo o mundo, o mercado está atendido e não há mais
necessidade de treinar pessoas, ele simplesmente pára de comprar as
vagas e de gastar dinheiro. Se tivesse construído escola, esta ficaria
parada, com um monte de professores formando pessoas para um
mercado que não precisa mais daquele tipo de mão-de-obra.

Credenciar instituições é muito mais barato para o Estado. É uma
opção mais dinâmica, que torna possível acompanhar as alterações.
Essa é lógica do Estado.

“Está prevista para 2009 a alteração dos valores dos programas
Emprego e Renda e Minas sem Fome?” O programa Minas sem Fome
sofreu pequena redução. O governo federal deixou de repassar
recursos para esse projeto. Apenas o Estado o está mantendo.

Quanto ao Emprego e Renda, o próprio Travessia amplia os
recursos de R$20.000.000,00 para R$28.000.000,00 este ano. Não
me lembro de todos, mas há um aumento, sim.

A quem perguntou se há projeto para abrigar a sede própria do 3º
Pelotão no Município de Sarzedo, sugiro que participe das discussões
dos grupos de defesa social, porque o assunto é bastante específico.
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Não sei se isso está previsto, mas, com certeza, o gerente do projeto
saberá responder-lhe essa pergunta.

É exatamente isso. Já está em andamento, tenho certeza de que o
gerente poderá dar-lhe detalhes da proposta que está no Orçamento.
Se o item não estiver sendo atendido, o senhor poderá apresentar
uma proposta de emenda, que, por sua própria justificativa, será
inteiramente cabível.

O Sr. Presidente - Companheiro de Sarzedo, no grupo de Defesa
Social, poderá fazer a pergunta ao gerente. O companheiro tem todo o
direito de saber como anda o cronograma, se há recursos previstos.

O Sr. Thiago Coelho Toscano - Em relação à regularização do Rio
São Francisco, já respondi à pergunta.

A segunda pergunta é por que as carteirinhas de idosos não são
aceitas. Ele diz ter 93 anos, mas a Empresa Riacho não a aceita e
pede a autenticação da Carteira de Identidade. Esse problema não diz
respeito ao PPAG. Essa questão poderá ser levada ao DER, pois se
trata de ônibus intermunicipal.

O Sr. Presidente - Fazemos questão de apresentar todas as
polêmicas. As questões que surgirão nos grupos de trabalhos, logo
após as audiências públicas, sofrerão triagem técnica. Matérias
pertinentes ao orçamento e ao PPAG serão analisadas
prioritariamente. Teremos até o dia 17 de novembro para apresentar
emendas na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. As
outras sugestões que dependerem, por exemplo, de acionamento do
Ministério Público, de audiência pública, de encaminhamento de
requerimento a um órgão público, serão analisadas pela Comissão de
Participação Popular num segundo momento. Ficou faltando, como o
Thiago disse, a questão do Jair, sobre o Recivil. A emenda do Recivil
foi a Emenda Popular nº 217, vinculada ao Programa nº 162,
Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos. Esse programa
não é estruturador, mas, sim, associado. Ele entrou com uma ação
nova, a mobilização pelo registro civil, com um valor de R$100.000,00
para 2008. Temos problemas na execução orçamentária dessa ação
no ano de 2008. Para 2009, a ação foi mantida, com alterações no
produto nas unidades de medida, bem como na finalidade da ação,
que passa a enfocar o atendimento às pessoas, em vez de realização
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de campanhas. A assessoria técnica da Assembléia fez isso, ou seja,
procurar, na proposta de revisão, qual foi essa alteração de produtos e
de unidades de medidas. Do ponto de vista financeiro, foi colocada
uma emenda-janela de R$1.000,00. É claramente uma janela. Quando
se colocam R$1.000,00, é uma janela. Isso ocorreu em mais duas
outras ações. Uma é do Cresam - Centro de Referência em
Segurança Alimentar e Nutricional. Não é uma prática muito usual,
nas discussões do PPAG, usar janelas, mas está aqui prevista essa.
Ação mantida é a boa notícia; valor diminuído é o nosso
questionamento.

Agradecemos a presença de todos, mais uma vez. Lembramos que,
às 14 horas, retomaremos os trabalhos com todos os grupos. Todos
deverão estar na Escola do Legislativo, das 14 às 18 horas.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem
do dia já publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 54ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/11/2008

Presidência do Deputado André Quintão
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -

Composição da Mesa - Exibição de vídeo - Palavras do Sr. André
Abreu Reis - Apresentação das propostas dos grupos de trabalho -
Leitura de manifesto - Palavras do Deputado Carlin Moura - Entrega
das propostas dos grupos de trabalho - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
André Quintão - Carlin Moura - João Leite - Sebastião Helvécio.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Às 14h15min, declaro

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

- O Deputado João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização da audiência

pública “Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG
2008-2011 - para o exercício de 2009”.

Procederemos à composição da Mesa, esclarecendo que a
apresentação dos relatórios dos grupos será feita por um dos
relatores. Agradeço, em nome da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, a presença efetiva das senhoras e dos senhores nos
trabalhos desta revisão. Nesta abertura, quero dizer que batemos o
recorde de presença. Somadas as audiências, interior e Capital, foram
1311 participações, portanto, uma presença muito expressiva, sem
contar a audiência pública do Norte de Minas. Houve não somente o
recorde de presença mas também de propostas. Faltando as
propostas de Montes Claros, já tivemos mais de 400 apresentadas.
Na revisão de 2004, foram 197; na de 2005, 214; na de 2006, 77. Até
aqui já temos 408 propostas nesta primeira revisão do PPAG 2008.
Lembramos que nem toda proposta necessariamente é transformada
em emenda. Podem existir propostas aglutinadas ou algumas que não
são pertinentes ao tema, mas que podem ter outros desdobramentos.
Do ponto de vista da apresentação objetiva de sugestões, esse
número é bastante superior ao das revisões anteriores.

Aproveito a oportunidade para cumprimentar a equipe da Seplag
que acompanhou e auxiliou a Assembléia na primeira etapa,
agradecendo a todos. Aos gerentes dos projetos estruturadores o
nosso reconhecimento, louvando a presença dos titulares dos projetos
na apresentação dos grupos, não só na apresentação mas também na
formulação e auxílio no debate das proposições apresentadas pela
sociedade civil.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa o

Exmo. Sr. André Abreu Reis, Superintendente da Diretoria Central de
Programação Orçamentária da Secretaria de Estado de Planejamento
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e Gestão - Seplag -; a Exma. Sra. Maria de Jesus Loredo Rocha,
representante do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião
do Médio Jequitinhonha e relatora do Grupo 1; os Exmos. Srs. Celi
Márcio Santos, representante do Conselho de Segurança Alimentar de
Minas Gerais - Consea - e relator do Grupo 2; Iocanan Pinheiro
Moreira, representante do Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura - Crea - e relator do Grupo 3; João Ernani Antunes Costa,
representante da BHTrans e relator do Grupo 4; e Flávio Nascimento,
Presidente da União Colegial de Minas Gerais - UCMG - e relator do
Grupo 5; as Exmas. Sras. Maflávia Ferreira, representante da
Secretaria de Saúde de Itaobim e relatora dos Grupos 7 e 10; e
Marilene Cruz, representante da Frente de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente e relatora do Grupo 9; o Exmo. Sr. Daniel
Leonardo Silva Ribeiro, representante da Federação do Comércio de
Minas Gerais e relator dos Grupos 8 e 11 - Investimento e Valor
Agregado da Produção - 1ª e 2ª etapas; a Exma. Sra. Dinéia
Domingues, representante da Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais - PUC Minas - no Fórum Mineiro de Educação Infantil e
relatora do Grupo 12; e os Exmos. Srs. Célio Cabral de Souza Júnior,
Gerente de Inovação do Instituto Euvaldo Lodi - Fiemg - e relator do
Grupo 13; Marcos Vinícius Polignano, representante do Projeto
Manuelzão e relator do Grupo 14; e Deputado Carlin Moura, membro
da Comissão de Participação Popular desta Casa.

Exibição de Vídeo
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a assistir a

um vídeo institucional sobre o PPAG.
- Procede-se à exibição do vídeo.
O Sr. Presidente - Em nome das comissões, quero parabenizar a

equipe da Assembléia Legislativa que, em tempo-recorde, realizou
esse vídeo institucional. Já neste início, em nome de todos os que
estão aqui, quero agradecer muito aos servidores de todas as áreas e
dos gabinetes da Casa por esse esforço integrado na realização do
PPAG. Foi um trabalho muito intenso, que hoje só conclui a primeira
etapa. Muito trabalho ainda vem por aí.

Inicialmente, quero passar a palavra ao representante do governo do
Estado, André Abreu Reis, Superintendente de Planejamento e
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Programação Orçamentária do Estado de Minas Gerais, para um
comentário geral sobre o processo.

Palavras do Sr. André Abreu Reis
Muito obrigado. Boa-tarde a todos. Na verdade, não tenho muito o

que dizer, porque viemos aqui para ouvir. Desde Itaobim, estamos
ouvindo propostas da população e da sociedade civil organizada.

Neste fechamento, ainda ouviremos algumas propostas de Montes
Claros. Não apenas eu, mas parte da equipe da Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão, e o João Vítor, Superintendente do
Geraes, cuidamos de todos os projetos estruturadores.

Este encerramento será importante para verificarmos a soma, o
caldo dessa participação, a sobra das discussões entre o Poder
Executivo e a Assembléia. Posteriormente, as propostas de emenda
serão analisadas pelo Poder Executivo com todo carinho e serão
contempladas na medida das necessidades e da existência de
recursos públicos, de forma bastante compartilhada e debatida com a
Comissão de Participação Popular.

Estamos aqui para ouvir. Só temos a agradecer à Assembléia, que
já está há algum tempo nessa parceria discutindo o PPAG, sempre
com a colaboração da equipe técnica da Casa e dos Deputados da
Comissão.

Para nós, é importante ver o crescimento da participação popular
nesse período, conforme informou o Deputado. Esperamos que
Montes Claros também surpreenda e este seja o ano de fechamento
das propostas populares. Que os trabalhos sejam enriquecedores
para todos. Esse é um processo de aprendizado. Que a cada ano
possamos contar com a participação popular, que deve ser
incorporada ao planejamento do Estado a médio prazo, e,
conseqüentemente, a curto prazo, no Orçamento do Estado. Muito
obrigado.

Apresentação das Propostas dos Grupos de Trabalho
A Sra. Maria de Jesus Loredo Rocha - Boa-tarde a todos.

Apresentaremos o relatório de atividades do Grupo 1 -
Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio
Doce -, sob a coordenação da Deputada Ana Maria Resende.

Projetos estruturadores: Convivência com a Seca e Inclusão
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Produtiva, sob a gerência do Sr. Walter Antônio Adão, Vice-Diretor do
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
Idene -; Promoção de Investimentos e Inserção Regional - inclusive
Agronegócio -, sob a gerência do Sr. Marshall Garcia, Diretor de
Estudos Estratégicos e Desenvolvimento Regional do Instituto de
Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - Indi -; Aceleração da
Aprendizagem na Região do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e
Rio Doce, sob a gerência da Sra. Maria das Graças Pedrosa
Bittencourt, Diretora da Superintendência de Educação Infantil e
Fundamental da Secretaria de Estado de Educação.

Em relação às propostas apresentadas, vale ressaltar, no programa
estruturador Convivência com a Sede e Inclusão Produtiva, a proposta
que visa à alteração da regionalização das ações, objetivando incluir
as Regiões do Jequitinhonha e Mucuri, com a respectiva redistribuição
das metas financeiras; e a proposta que visa à alteração da unidade
orçamentária da Ação 4475, Apoio às Ações de Saneamento Básico
em Pequenas Comunidades, do Fundo Estadual de Saúde para a
Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

No tocante ao programa estruturador Promoção de Investimentos e
Inserção Regional, ressalta-se a proposta que visa à criação de nova
ação com o nome Escoamento da Produção Agrícola e Minério, com a
seguinte finalidade: promover meios de escoamento da produção
agrícola e minério, por meio de ferrovias e hidrovias.

Finalmente, em relação ao programa estruturador Aceleração da
Aprendizagem na Região do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e
Rio Doce, ressalta-se a proposta que visa à alteração do objetivo do
programa e da finalidade da Ação 1224, Implantação do Plano de
Aceleração da Aprendizagem, objetivando incluir os alunos do ensino
médio como beneficiários e, por via de conseqüência, o acréscimo de
metas físicas e o aumento proporcional de metas financeiras.

Aproveito o momento para lembrar que a nossa participação em prol
do Vale do Jequitinhonha foi fundamental. Quero lembrar a todos os
Deputados desta Casa que o nosso povo ainda é muito simples e
ingênuo e é por isso que eles votam em todos os Deputados deste
Estado, acreditando que essas pessoas, que esses homens e
mulheres são sérios e pensam neste Estado como um todo e não
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apenas nas regiões em que são votados e de que são filhos. O que
estamos fazendo aqui é sério e esta Casa também irá levar isso a
sério e olhar o Vale do Jequitinhonha como parte deste Estado, que
tem de ser respeitado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Zuzu. Convido o relator do Grupo 2, o
Sr. Celi Márcio Santos, do Consea de Minas Gerais, que fará suas
considerações sobre a redução da pobreza e a inclusão produtiva.

O Sr. Celi Márcio Santos - Boa-tarde. O Grupo 2 foi coordenado pelo
Deputado André Quintão, e foram discutidos cinco projetos
estruturadores da área de resultados Redução da Pobreza e Inclusão
Produtiva.

O grupo teve mais de 120 participantes - acho que foi o recordista -
e seus trabalhos centraram-se no programa Implantação do Suas e,
em especial, no apoio financeiro do Estado a Municípios para a
prestação de serviços de proteção especial. As propostas relativas a
esse programa estão direcionadas fundamentalmente ao aumento da
meta financeira das Ações 42 e 36, que é o co-financiamento de
serviços para Municípios, na execução da proteção social e especial.
O Programa 1.389 está voltado à proteção de crianças e adolescentes
ameaçados de morte. Também tivemos a proposta de retorno da Ação
1147: execução de ações regionalizadas de proteção especial e
fomento a consórcios intermunicipais, que tinham sido excluídas do
escopo do programa na proposta de revisão do PPAG, além daquelas
que dizem respeito ao atendimento ao idoso e ao enfrentamento do
trabalho infantil.

Também mereceram destaque os programas Lares Geraes, Minas
sem Fome e o projeto Travessia, que receberam diversas propostas
de aprimoramento, tais como o incremento de metas físicas e
financeiras, na Ação Engenharia e Arquitetura Públicas, e a inclusão
de ação destinada à compra direta de produtos da agricultura familiar
para a alimentação escolar.

Fora do rol de projetos estruturadores, receberam propostas os
programas: Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda,
Desenvolvimento de Políticas de Direitos Humanos e
Desenvolvimento da Reforma Agrária. Foram propostos novos
programas com os temas “Erradicação da fome”, “Combate ao
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racismo” e “Passe livre intermunicipal”, para complementar as políticas
públicas estaduais das áreas de resultado.

O grupo apresentou 56 propostas, das quais cinco não têm
incidência direta no PPAG. Importa informar, no entanto, que outras
sete propostas, referentes à área de resultado Redução da Pobreza e
Inclusão Produtiva, foram entregues nos demais grupos de discussão.
Ao todo, portanto, foram recebidas 63 propostas.

O trabalho do grupo foi bem rico e frutuoso, com a presença dos
militantes e com os debates e as apresentações dos gerentes dos
programas. Esperamos que todas essas propostas apresentadas
sejam avaliadas com carinho pela Comissão de Participação Popular
e algumas delas reincorporadas. Digo isso porque, como o Deputado
André Quintão falou no início, muitas dessas propostas foram
incorporadas no ano passado e retiradas neste ano. Assim sendo, a
proposta dos militantes é que elas sejam recolocadas.

Por fim, gostaria de parabenizar a Assembléia, por esta iniciativa, e
o governo do Estado, pela possibilidade de participação, que
reconhecemos ser muito importante e talvez única no Brasil.
Obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Celi. Passo a palavra ao relator do
Grupo 3 - Rede de Cidades e Serviços, o Sr. Iocanan Pinheiro
Moreira, do Crea.

O Sr. Iocanan Pinheiro Moreira - Esse grupo foi coordenado pelo
Deputado Vanderlei Miranda, e discutiram-se os seguintes programas
estruturadores: Destinos Turísticos Estratégicos - Programa nº 16;
Região Metropolitana de Belo Horizonte - Programa nº 47; Minas
Avança - Programa nº 26; Proacesso - Programa nº 35; e o programa
Circuitos Culturais de Minas Gerais - Programa nº 9.

Durante a reunião, foram recebidas nove propostas. Estimulada pelo
representante do Instituto Estrada Real, foi discutida a implantação da
sinalização nos circuitos turísticos certificados, o que gerou uma
proposta de adequação de meta física. A regionalização foi
questionada em diversas ações dos programas discutidos, e a
inclusão do Rio Doce solicitada em várias propostas.

Ainda relativamente ao atendimento da região do Rio Doce, com a
participação da Deputada Rosângela Reis, foi discutida a melhoria do
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sistema viário no Vale do Aço. No entanto, a duplicação da BR-381,
principal demanda da região, não tem previsão no PPAG, pois a
rodovia é federal.

A Dra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária Adjunta da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru -,
mostrou que, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, tem-se
conseguido ótima interação e conscientização das cidades do entorno
da Capital, alcançando-se o conceito de participação de todos os
representantes da sociedade como metrópole. Foi discutida também a
maneira de viabilização do metrô do hipercentro para o Centro
Administrativo e do hipercentro para as cidades desse entorno.

A efetivação e consolidação da Região Metropolitana do Vale do
Aço também foi debatida, uma vez que poucas ações e recursos são
previstos para essa atividade. A Dra. Maria Coeli justificou que não foi
possível adotar as ações necessárias em razão de problemas locais,
mas que hoje novas ações já estão sendo empreendidas.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Iocanan. Passo a palavra ao Sr.
João Ernani Antunes Costa, relator do Grupo 4 - Logística de
Integração e Desenvolvimento e Inovação, Tecnologia e Qualidade.

O Sr. João Ernani Antunes Costa - O grupo foi presidido pelo Sr.
Deputado Juninho Araújo. Foram apresentados e discutidos os
projetos estruturadores ProMG Pleno - Programa de Recuperação e
Manutenção Rodoviária do Estado de Minas Gerais -; pelo Sr. Bruno
Alencar, da Setop, Potencialização da Infra-Estrutura Logística da
Fronteira Agroindustrial; e pelo Sr. Eugênio Botinha, do DER, o
Programa de Aumento de Capacidade e Segurança de Corredores de
Transporte, também executado pelo Sr. Diego Vettori, da Setop,
contando com a participação do Sr. João Antônio Fleury Teixeira,
Secretário Adjunto da Setop e Diretor-Geral do Deop.

No total, o grupo recebeu nove propostas. Foram discutidas a
racionalização do transporte na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, a segurança do transporte rodoviário e a melhoria dos
acessos rodoviários e das ferrovias em diversas regiões. O destaque
foi a proposta apresentada pelo Sr. Nélson Dantas, da ONG Trem,
relativa à implantação, em parceria público-privada, do anel ferroviário
de Prudente de Morais para Ibiá, o que significará para a Região
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Metropolitana de Belo Horizonte a retirada do tráfego de carga de
passagem. Ou seja, a malha ferroviária de 330km de cargas da
Região Metropolitana de Belo Horizonte ficará desafogada, e poderá
haver a volta do trem de subúrbio, reduzindo-se o tráfego de veículos
e pessoas nessa região.

As nove propostas são de grande significado e contribuirão bastante
para o desenvolvimento do PPAG. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos as palavras do Sr. João Ernani.
Com a palavra, o relator do Grupo 5, que trata da área de resultados
do protagonismo infantil, Flávio Nascimento, Presidente da União
Colegial de Minas Gerais - UCMG.

O Sr. Flávio Nascimento - Relatório dos trabalhos do Grupo 5. Na
audiência pública realizada em Belo Horizonte, no dia 6/11/2008, o
Grupo 5 - Protagonismo Infantil -, foi coordenado pela Deputada
Gláucia Brandão, com apoio de Tatiana Zocrato, da União Estadual
dos Estudantes. Compareceram 109 inscritos. Foi feita a exposição
dos projetos estruturadores por seus Gerentes Executivos. O
programa Centro da Juventude de Minas Gerais foi apresentado por
Carlos Gradim; o programa Poupança Jovem foi apresentado por Luiz
Carlos Silva Guimarães; os Programas Promédio - Melhoria da
Qualidade e Eficiência do Ensino Médio - e Ensino Médio
Profissionalizante foram apresentados por Joaquim Antônio
Gonçalves; e o programa Minas Olímpica foi apresentado por
Alexandre Massura Neto.

Foram apresentadas 37 propostas no Grupo 5. Os trabalhos
desenvolvidos tiveram expressiva participação de entidades
vinculadas ao esporte, que apresentaram diversas propostas de
expansão da atuação do Estado no fomento à prática de atividades
esportivas pela população. Destacam-se as propostas de
implementação de ações de estruturação de espaços públicos para o
desenvolvimento da prática esportiva, com a ampliação do acesso das
pessoas carentes, alunos das redes públicas e atletas mineiros a
essas atividades. No âmbito da educação, os programas Promédio e
Ensino Médio Profissionalizante foram os mais discutidos. Um grande
número de participantes trouxe ao grupo a preocupação com a
inserção dos jovens no mercado de trabalho e a necessidade de
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consolidação dos mecanismos de permanência dos alunos no Ensino
Médio, tais como a ampliação da oferta de alimentação escolar e de
atividades complementares nas áreas de cultura, esporte e formação
profissional, discussões essas que se materializaram em propostas. A
expansão do programa Poupança Jovem para as demais regiões e
localidades de maior vulnerabilidade social também foi objeto de
propostas, bem como a inclusão, no mesmo programa, da Ação de
Acompanhamento Social nas Escolas Públicas, excluída no projeto de
revisão do PPAG.

É bom lembrar que esse debate do Protagonismo Juvenil trata bem
da expectativa que temos de ter um Estado que debata mais a
realidade da juventude, da educação, do esporte, do lazer e da
formação profissional. É importante lembrar que a juventude é a peça
estratégica para o desenvolvimento da Nação, contribuindo para
qualquer debate em nossa sociedade.

O Sr. Presidente - O Grupo 6 está com dois relatórios. Por isso,
passo a palavra para a representante do Grupo 7, Maflávia Ferreira,
Secretária de Saúde de Itaobim, da área de resultados Vida Saudável.

A Sra. Maflávia Ferreira - Na audiência pública realizada para colher
sugestões para o aprimoramento do PPAG em Belo Horizonte, no dia
6/11/2008, o Grupo 7 - Vida Saudável - foi coordenado pelo Deputado
Carlos Mosconi, com a participação do Deputado Rinaldo Valério, e
subcoordenado por Maflávia Ferreira. Houve 78 inscritos, e
compareceram aproximadamente 55 pessoas.

Foram apresentadas 20 propostas, das quais seis são
recomendações - propostas que não são pertinentes ao PPAG. Os
participantes do grupo mostraram muito interesse em discutir a
proposta de regionalização das ações para o Estado, os critérios para
a alocação de recursos orçamentários e o cumprimento da Emenda à
Constituição nº 29 no Estado.

Entre as propostas de emenda apresentadas, destacaram-se as
seguintes: criação de ação nova para desenvolver, nas escolas da
rede pública estadual, medidas de saúde voltadas à prevenção,
inclusive de saúde bucal; criação de ação nova para promover a
capacitação dos agentes comunitários de saúde; criação de ação
nova para prevenir o uso de álcool e outras drogas, bem como
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garantir o tratamento para os dependentes químicos; criação de ação
nova para implantar centro de referência e excelência em
transplantes; criação de ação nova para diagnosticar as condições
atuais do funcionamento do Sistema de Vigilância Alimentar e
Nutricional - Sisvan - em Minas Gerais; ampliação da finalidade da
Ação Mais Vida, destinada à atenção à saúde do idoso, para garantir
a assistência aos idosos residentes em instituições de longa
permanência. Foi discutida também a necessidade de alterar a
regionalização de ações dos projetos Regionalização e Viva Vida, com
o objetivo de implantar dois módulos de urgência e emergência na
região do Jequitinhonha e do Mucuri, e um Centro Viva Vida na região
Centro-Oeste.

Relatório do Grupo 10 - Vida Saudável - 2ª Etapa. O grupo,
coordenado pelos Deputados Gil Pereira e Fábio Avelar e relatado por
Maflávia Ferreira, Secretária de Saúde de Itaobim, discutiu os
seguintes programas estruturadores: Vida no Vale - Copanor -
Programa nº 53; e Saneamento Básico - Mais Saúde para Todos -
Programa nº 48. A regionalização exclusiva para o Norte de Minas da
ação de implantação dos sistemas de água e esgoto pela Copanor
gerou dúvidas, posto que, na apresentação do programa, o Vale do
Jequitinhonha é apresentado como o principal alvo da empresa nos
próximos dois anos. Entendida como erro, a regionalização recebeu
proposta corretiva. Vale explicar que, segundo o gerente do programa,
o atendimento do Norte de Minas está previsto consecutivamente ao
do Vale do Jequitinhonha.

Representantes das comunidades quilombolas apresentaram
demandas de saneamento básico dessas comunidades em todo o
Estado, argumentando a exclusão histórica dessa parcela da
população. A falta de uma estrutura governamental para
planejamento, coordenação e fiscalização de ações de saneamento
básico foi questionada e sugerida a criação de um conselho estadual
de saneamento, para que haja melhor governança em relação a essa
área de serviços essenciais. Foi questionado o nível de autonomia da
Copasa e da Copanor na decisão sobre os investimentos realizados
pelo Estado. Entre outros temas discutidos, estão a instalação de
eliminador de ar da tubulação de água, os investimentos da Copasa
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na preservação de mananciais e a despoluição do Rio das Velhas.
Na pessoa do Deputado André Quintão, quero parabenizar a ação

da Assembléia por ter levado a cada canto do Estado o PPAG e por
ter chegado ao Vale do Jequitinhonha, fomentando no nosso povo
mais esperanças por participar da priorização de ações essenciais
para o vale dentro das políticas públicas do Estado. Obrigada.

O Sr. Presidente - Atendendo à solicitação do relator do Grupo 13,
que terá de ausentar-se, iniciaremos por ele os relatos. Com a
palavra, o Sr. Célio Cabral de Souza Júnior, que vai falar sobre
inovação, tecnologia e qualidade.

O Sr. Célio Cabral de Souza Júnior - Boa-tarde a todos. O Grupo 13
- Inovação, Tecnologia e Qualidade, coordenado por mim, discutiu
projetos estruturadores das áreas de Rede de Inovação Tecnológica,
Certifica Minas, Arranjos Produtivos em Biotecnologia,
Biocombustíveis, Eletroeletrônico e Softwares, além da rede de
formação profissional orientada para o mercado.

Um dos principais temas debatidos foi a necessidade de intensificar
a estratégia do Estado na internacionalização de arranjos produtivos
locais. Como essa foi uma ação que teve metas físicas financeiras
reduzidas para o exercício de 2009, propôs-se a recomposição das
metas originais para os anos de 2009, 2010 e 2011.

Os telecentros e CVTs foram outro tema de discussão em nossos
trabalhos. A meta de implantação dessas estruturas está próxima de
ser implantada, o que levou à exclusão da ação no PPAG a partir de
2009, restando apenas ações de manutenção desses telecentros.
Houve um questionamento quanto ao atendimento a novos
Municípios, o que suscitou a proposta de se resgatarem, então, essas
ações do plano original.

Outra questão que considero crucial foi o envolvimento direto das
empresas privadas na rede de inovação tecnológica. Há hoje muito
incentivo, com investimentos, às universidades, aos ECTs, à formação
de núcleos de inovação tecnológicas dentro de universidades. Por
outro lado, as empresas não têm uma porta de diálogo com as
universidades, porque não têm pessoal ou estrutura adequada para
fazer essa aproximação entre a pesquisa e o desenvolvimento
gerados na universidade e a inovação tecnológica que, como
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sabemos, é gerada nas empresas. Assim, foi proposta a criação de
núcleos de gestão da inovação dentro das próprias empresas, para
fazer-se esse “link” entre os núcleos existentes dentro das
universidades, que já contam com vários incentivos dos governos
federal e estadual. Então, que se criem, em contrapartida, esses
núcleos nas empresas para que se possa completar o ciclo e
consigamos transformar pesquisa e desenvolvimento em inovação.
Também quanto a isso, foi apresentada a proposta de regionalização
de ações, para a inclusão do Rio Doce. Isso foi comentado pela
gerente do programa, que fez algumas ressalvas em função da
necessidade de infra-estrutura prévia e contrapartida local para que o
Rio Doce faça parte desse programa.

Outra questão abordada foi a agricultura agroecológica, lembrada
em proposta avulsa pela qual se pretende o apoio do Estado para
estimular o incremento no mercado desse segmento, considerado
muito promissor em termos de crescimento da demanda e do alto
valor agregado.

Gostaria também de ressaltar a participação do Secretário Alberto
Duque Portugal durante o início dos trabalhos do grupo, mostrando o
quanto a ciência e a tecnologia estão sendo consideradas temas
prioritários na gestão do governo Aécio. Obrigado.

O Sr. Presidente - Agradeço ao relator do Grupo 13. Convido agora
Marilene Cruz, representante da Frente de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente, que fará o relato dos grupos da área de
resultados de Defesa Social.

A Sra. Marilene Cruz - Boa-tarde a todos. Iniciando mais uma vez,
Deputado André, gostaríamos de agradecer-lhe todo esse processo
que vem sendo desencadeado no Estado com a discussão do PPAG,
oportunidade que vem consolidar o que está na Constituição Federal,
com a nossa participação. Que a nossa participação seja efetiva no
planejamento das políticas públicas.

O Grupo 6, da área de resultados de Defesa Social, foi coordenado
pelo Deputado Délio Malheiros. Houve 131 inscritos e participaram
efetivamente 110 pessoas. O projeto estruturador Gestão Integrada de
Ações e Informações de Defesa Social foi apresentado por Geórgia
Ribeiro Rocha, Superintendente de Integração do Sistema de Defesa
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Social; o programa Expansão e Modernização do Sistema Prisional foi
apresentado por Genílson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de
Administração Prisional da Secretaria de Defesa Social; e o programa
Avaliação da Qualidade da Atuação dos Orgãos foi apresentado por
sua gerente executiva, Sílvia Caroline Listgarten.

Foram apresentadas 14 propostas nesse projeto estruturador, em
sua maioria direcionadas ao projeto estruturador Expansão e
Modernização do Sistema Prisional. Os participantes do grupo
discutiram bastante a necessária humanização do sistema prisional do
Estado, a alocação regionalizada de recursos para a ampliação de
vagas nesse sistema, a urgência em se concluir a transferência da
gestão das carceragens da Polícia Civil para a administração prisional
da Seds, bem como a integração de ações entre as corporações
policiais, com a devida capacitação dos servidores.

Entre as propostas de emenda apresentadas, destacam-se as
seguintes: garantia de recursos para a pavimentação asfáltica do
acesso ao Presídio Floriano de Paula, no Distrito de Paca, em
Governador Valadares; ampliação de recursos financeiros e de meta
física na Ação 4281 - Incentivo à Ampliação do Sistema Apac -, com
vistas, aliás, à implantação de Apac feminina em Belo Horizonte;
integração dos Conseps nas atividades de interlocução dos órgãos da
Defesa Social com a sociedade; alteração do nome do projeto
estruturador de expansão do sistema prisional para Expansão,
Modernização e Humanização do Sistema Prisional.

Foi discutida também a necessidade de alterar a regionalização,
com a devida ampliação das metas fisicas e financeiras das Ações
1081 - Construção de Novas Unidades do Sistema Prisional - e 1134 -
Melhoria da Segurança do Sistema Prisional -, com vistas à ampliação
de vagas e melhora das condições de guarda de presos no sistema
prisional do Estado. Essas foram as propostas do Grupo 6.
Continuando, ainda na área de resultados de Defesa Social,
apresentarei o Grupo 9. Esse grupo foi coordenado pelo Deputado
Durval Ângelo, contou com 161 inscritos e compareceram
aproximadamente 130 pessoas.

O projeto estruturador Atendimento às Medidas Socioeducativas foi
apresentado por Alderico Carvalho Júnior, Gerente Executivo Adjunto
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do programa. O programa Prevenção Social da Criminalidade foi
apresentado por Fabiana Lima Leite, Superintendente de Prevenção à
Criminalidade da Seds; e o programa Escola Viva e Comunidade Ativa
foi apresentado pela Coordenadora Executiva das Ações Institucionais
do programa, Maria Cristina Pinheiro de Pinho Machado.

Depois de ampla discussão e exposição dos palestrantes, ao final,
foram apresentadas 12 propostas. A maioria delas foi direcionada ao
projeto estruturador Atendimento às Medidas Socioeducativas. Eu
também fiz parte dos grupos. Neles, foi discutido fundamentalmente a
integração regionalizada das ações direcionadas às medidas de
internação com aquelas destinadas às medidas em meio aberto e
também ao programa de egressos. Por quê? Porque o grupo sentiu a
necessidade de coerência entre essas regiões para que, de fato, seja
implantado um sistema de atendimento ao adolescente autor de ato
infracional. Além disso, foi discutida a necessidade de ampliação de
ações destinadas à prevenção da criminalidade e também ao papel da
escola na prevenção.

Entre as propostas de emendas apresentadas, destacam-se
algumas. Garantia de recursos específicos para a operacionalização
das ações do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e
do Adolescente. Essa ação precisa ser analisada com carinho, porque
nela estão as ações de todos os Conselhos e com recursos, no nosso
entendimento, muito pequenos. Então a proposta é que
desmembremos essa ação. Aliás, no ano que vem, o Conselho
Estadual terá as conferências e a implantação dos diversos planos,
daí a necessidade de se desmembrar essa ação.

Outra proposta importante, que precisa ser analisada com carinho e
atendida, refere-se à criação de ação específica para o atendimento
ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de
semiliberdade, desmembrando assim a Ação 4362 - Aprimoramento e
Ampliação da Gestão das Medidas em Meio Aberto. Nessa ação estão
juntas: liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade e a
semiliberdade. Então a proposta é que a semiliberdade seja separada.

Outra proposta de destaque é a ampliação da meta financeira da
Ação 4363 - Atendimento às Condições Operacionais dos Centros
Socioeducativos, - com vistas a se assegurarem recursos para a
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adequação dos centros e a aquisição de equipamentos e materiais
pedagógicos. Chamamos bastante atenção para outra ação: garantia
de ampliação de vagas para o público feminino, tanto a internação
quanto a semiliberdade. No Estado de Minas Gerais, há apenas uma
unidade que atende meninas que cometem atos infracionais.

Foi discutida também a necessidade de se alterarem o produto e a
unidade da medida da Ação 4269 - Constituição de Rede de Serviço e
Projetos de Atendimento ao Usuário de Droga -, tendo como base a
pessoa atendida, e não o convênio firmado. Na proposta está escrito:
“um convênio”. Isso não nos dá a dimensão. Por isso a proposta é que
se passe para “pessoa atendida”, com vistas a possibilitar melhor
acompanhamento da execução da ação. E, mesmo estando prevista a
inauguração do Centro Integrado, das medidas socioeducativas,
houve também a proposta para que haja investimento na melhoria das
condições físicas e dos equipamentos da Dopcad. É necessário que
se atente também para isso.

Essas foram as emendas apresentadas. Ao apresentá-las,
esperamos que estejam de acordo com os critérios estabelecidos,
para que possam ser aprovadas. Mas, sobretudo, que, ao serem
aprovadas, elas sejam, de fato, executadas. Valorizamos e
reconhecemos a importância do momento, mas a consolidação dessa
participação só se consolidará no momento em que tivermos essas
propostas, de fato, sendo executadas.

Neste momento, Sr. André Reis, todos nós que participamos desse
processo contamos com a Seplag para assegurar que esse passo
seja dado. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Sra. Marilene. Passarei a palavra
agora ao relator dos Grupos 8 e 11 - Investimentos e Valor Agregado
da Produção -, Sr. Daniel Leonardo Silva Ribeiro, da Federação do
Comércio de Minas Gerais.

O Sr. Daniel Leonardo Silva Ribeiro - Boa-tarde a todos. A mim
coube a relatoria dos Grupos 8 e 11, sendo que, como representante
da Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais, coordenei os
trabalhos do Grupo 8, que tratou da área de resultados e
investimentos de valor agregado da produção.

O projeto estruturador Promoção e Atração de Investimentos
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Estratégicos e Desenvolvimento das Cadeias Produtivas das
Empresas Âncoras foi apresentado pelo Sr. Raphael Guimarães
Andrade, Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico. O
projeto estruturador Inserção Competitiva das Empresas Mineiras no
Mercado Internacional foi apresentado pelo Sr. Accacio Ferreira dos
Santos Júnior, Coordenador de Comércio Exterior da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede. O projeto estruturador
Descomplicar - Melhoria do Ambiente de Negócios foi apresentado
pelo Sr. João Luiz Soares, da Seplag.

Entre as propostas de emenda apresentadas, destacam-se as de
criação do Portal Minas para Investidores; de promoção da
capacitação, qualificação e certificação de microempresas, pequenas
e médias empresas, como fornecedoras das grandes organizações; e,
por fim, de inclusão de ações novas relativas aos Arranjos Produtivos
Locais, dos setores moveleiro, calçadista, de produtos pirotécnicos e
de vestuário, bem como de incentivo à capacitação profissional, com
envolvimento dos três setores - governo, empresas e sociedade civil.
Foram ainda discutidos os seguintes temas: apoio do governo ao
programa Primeiro Emprego; inserção da agricultura familiar no
agronegócio voltado para exportação, o sucesso do programa
Descomplicar; e ainda incentivos governamentais ao comércio e à
redução da informalidade.

Já quanto ao Grupo 11, cujos trabalhos foram coordenados pelo
Deputado Fábio Avelar, discutiram-se os seguintes programas
estruturadores: Oferta de Gás Natural; Cresce Minas - Oferta e
Distribuição de Energia Elétrica; e Parceria para Provisão de Serviço
Público.

Após a apresentação de dados dos referidos programas por técnicos
do governo, vários participantes solicitaram esclarecimentos sobre
questões diversas, como a capacidade da Cemig para atender a
demandas específicas de fornecimento de energia elétrica, a
procedência do gás natural distribuído pela Gasmig, as características
e critérios de avaliação da parceria público-privada - PPP -,
implantada pelo Executivo para a gestão da Rodovia MG-050, entre
outras.

Foram apresentadas duas propostas de emenda ao PPAG. A
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primeira tem por objetivo possibilitar a participação de empresas
privadas na preservação ambiental da Serra do Rola-Moça. Decidiu-
se que essa proposta, por tratar de tema distinto daqueles abordados
na reunião, será encaminhada ao grupo responsável pela discussão
dos programas relacionados a proteção ambiental. Já a segunda
proposta cria uma nova ação, Programa nº 31 - Oferta de Gás Natural
-, a qual tem por finalidade o desenvolvimento de campanhas de
esclarecimento sobre o funcionamento e normas de segurança de
gasodutos para as populações que residem nas proximidades dessas
estruturas. Agradeço a oportunidade, em nome da Federação do
Comércio. Obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Daniel. Passarei a palavra para Dinéia
Domingues, representante da Pontifícia Universidade Católica no
Fórum Mineiro de Educação Infantil e relatora do Grupo 12 -
Educação de Qualidade.

A Sra. Dinéia Domingues - Boa-tarde a todos. Na área de resultados
e educação de qualidade, a audiência pública foi coordenada pelo
Deputado Carlin Moura, com nosso apoio, e contou com a presença
de cerca de 89 pessoas. Foram apresentados quatro projetos
estruturadores no Grupo 12 - Educação de Qualidade: Sistemas de
Avaliação da Qualidade do Ensino e das Escolas, Escola em Tempo
Integral, Desempenho e Qualificação de Professores e Novos Padrões
de Gestão e Atendimento da Educação Básica. Foram apresentadas
49 propostas, a maioria direcionada para os projetos estruturadores
Desempenho e Qualificação de Professores e Novos Padrões de
Gestão e Atendimento da Educação Básica. Houve muita discussão
no grupo, e essas discussões se deram em torno da necessária
ampliação dos projetos de qualificação, com propostas que incluam o
conjunto da educação básica - Ensino Infantil, fase creche e pré-
escola, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Houve também várias
reivindicações relacionadas a maior participação da comunidade
escolar na formulação das metodologias e das ações desses projetos.
Quanto à melhoria do Sistema de Certificação Ocupacional, da
ampliação de recursos pedagógicos e da infra-estrutura na escola, o
grupo apresentou várias reivindicações aos gerentes dos projetos.
Foram também feitas propostas visando à necessidade de revisão da
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regionalização prevista em várias propostas, com alteração das
respectivas metas físicas e financeiras. Em relação ao projeto
estruturador Escola em Tempo Integral, foram feitas críticas e
apresentadas propostas em torno da alimentação escolar, e vários
representantes das entidades estudantis levantaram questões para o
debate e críticas às propostas ligadas à segurança alimentar.

Além dessas propostas, Deputado André, apresentamos dois
requerimentos à Comissão de Participação Popular, com vistas a
aprimorar os mecanismos de participação. Em que pesem a todo o
ganho, todo o avanço e toda a conquista da nossa participação
organizada ao longo desses anos, a cada ano e à medida que
avançamos percebemos como precisamos aprimorar o funcionamento
destes processos em que os segmentos civis e sociais organizados se
apresentam junto à Comissão de Participação Popular. O primeiro
requerimento é para uma apresentação mais didática dos gestores do
Executivo. Assim como somos convidados a apresentar as nossas
propostas seguindo toda a lógica do documento do PPAG quanto às
metas, aos objetivos, às finalidades e aos números das ações, que
também os gestores do Executivo apresentem uma mesma direção, a
fim de que os que estão aprendendo e avançando no domínio da peça
orçamentária possam entender claramente como estão expressos no
Orçamento a ação, o projeto, o programa, a função, a meta física e a
meta orçamentária. Entendemos que isso facilita muito, e não nos
perdemos no emaranhado quando a peça é apresentada em bloco
pelo Executivo. O segundo requerimento é para acrescentarmos a
esse processo de acompanhamento de ciclo orçamentário audiências
trimestrais de monitoramento da execução, de forma a estarmos mais
próximos dos gestores, dos estruturadores e dos programas
especiais. O objetivo é acompanharmos mais de perto para intervir em
tempo de revisão e, como a Marilene disse, para haver também maior
efetividade na execução do Orçamento. Obrigada.

O Sr. André Abreu Reis - Em relação à primeira proposta, o
requerimento é para que as apresentações dos gestores sejam feitas
como apresentadas no plano? A senhora se refere à apresentação
feita inicialmente?

A Sra. Dinéia Domingues - Sim. O pedido é para que as
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apresentações sejam feitas de forma mais didática, a fim de que a
ilustração da peça, das ações e da finalidade se aproximem da nossa
capacidade de leitura.

O Sr. Presidente - Obrigado, Dinéia. Depois farei um comentário
sobre a sugestão. Com a palavra, Marcos Vinícius Polignano, relator
do Grupo 14 - Qualidade Ambiental -, representante do Projeto
Manuelzão.

O Sr. Marcos Vinícius Polignano - Boa-tarde a todos. O Grupo 14 -
Qualidade Ambiental - foi presidido pelo Deputado João Leite.
Tivemos 80 aguerridos participantes. Nesse grupo, foram discutidos
os seguintes temas ou programas estruturadores: Revitalização do
Rio das Velhas - Meta 2010 -, Conservação do Cerrado e
Recuperação da Mata Atlântica, Resíduos Sólidos e Consolidação da
Gestão de Recursos Hídricos em Bacias Hidrográficas. As
apresentações por parte do Executivo foram feitas pelas gerências e
coordenações do Sisema, da Fundação Estadual do Meio Ambiente,
do IEF, do IMA e por representantes da Semad. O grupo concluiu que,
embora a questão ambiental apresente avanços importantes, é
preciso investir mais na gestão ambiental do Estado, a fim de que
possamos atingir mais Municípios, bacias hidrográficas, populações e
biodiversidades de todo o Estado. Também se discutiu a necessidade
de valorizar os técnicos do Sisema, de ampliar quadros e de
instrumentalizá-los melhor, a fim de desenvolvermos ações de
execução e de fiscalização ambientais. Um dos temas debatidos
também foi uma suposta redução de valores orçamentários das ações
que integram os quatro programas estruturadores.

Há uma questão a ser melhorada. Às vezes a apresentação da peça
orçamentária para os grupos fica um pouco complexa ou um pouco
confusa. Um dos membros, que trabalha com a parte orçamentária,
esclareceu que não houve redução de valores, já que estes foram
apenas realocados dentro dos próprios órgãos dos Sisemas, por se
constituírem de dispêndios financeiros de rotina de tais instituições. Às
vezes não fica claro o que está sendo alocado no programa
estruturador e o que está sendo alocado no sistema como um todo, ou
seja, dentro dos órgãos ou instituições que compõem aquele conjunto
de ações.
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Questionou-se a eficiência de várias ações voltadas para o projeto
de conservação e preservação do cerrado e da mata atlântica, às
vezes por se tratar de medidas isoladas e pontuais, razão pela qual
deveriam ser repensadas, no que tange aos seus objetivos e às suas
finalidades. Falaram muito sobre esgotamento sanitário como
deficiência grave no Estado de Minas, principalmente nas cidades de
médio porte. Sustenta-se que, para se atingir uma qualidade
ambiental, torna-se imprescindível, indispensável, investimento maior
no esgotamento sanitário, uma vez que ele compromete as águas de
Minas, tanto na qualidade quanto na quantidade.

Discutiu-se também no grupo a preocupação com as queimadas. O
IEF expôs a estrutura de que hoje dispõe como a de uma brigada de
incêndio bastante eficiente. Todavia, foi destacada a necessidade de
que esse sistema de monitoramento e de combate a incêndio fosse o
foco das preocupações, em termos de gestão ambiental.

Quanto aos resíduos sólidos, a Feam destacou, assim como os
demais componentes do grupo, a importância do Projeto de Lei nº
1.269/2007, que tramita nesta Casa, o qual é fundamental para a
consolidação da gestão dos resíduos sólidos no Estado. Trata-se de
um apelo à Casa para que esse projeto tramite com rapidez e
agilidade a fim de que tenhamos em mão esse instrumento de gestão.

Respaldarei aqui um ponto destacado pelo grupo durante seu
encontro. Foi dito que, às vezes, luta-se muito para se obter um
orçamento, sendo que é preciso haver luta também pela aplicação
desse orçamento. Pelo próprio grupo foi afirmado que, relativamente
ao Orçamento do ano passado, a aplicação orçamentária de
determinadas rubricas não chegava a 20%. Assim, não basta que se
aprovem valores a serem colocados na peça orçamentária, é também
fundamental que o Estado tenha capacidade de gestão para aplicação
dos valores em tempo hábil. Do contrário, o tempo passa, mas o
recurso não é aplicado.

Como proposta de aprimoramento da discussão do PPAG,
sugerimos que se deixe claro o montante de recursos de que se
dispõe para determinado setor. Por exemplo: qual é o montante total
de recursos disponíveis para o meio ambiente? Quanto está sendo
aplicado, percentualmente, em cada rubrica? Vamos imaginar que o



1153

grupo defina que uma prioridade é maior que outra. Fica difícil discutir
de onde tirar recursos, porque não se tem uma idéia sistêmica, uma
idéia global do montante de recursos destinados a cada questão.

Penso que deveríamos ter um tempo maior para a discussão,
porque às vezes se discute, ao mesmo tempo, gestão, avaliação e
propostas e orçamento, que é uma peça mais complicada. Então
deveria haver um momento para podermos avaliar e priorizar as
questões de avaliação e gestão, fazer as prioridades que o grupo
determina, e, num segundo momento, proporíamos as alterações da
peça orçamentária, porque essa discussão é mais complicada. Às
vezes há uma confusão, porque se discute gestão ao mesmo tempo
em que se discute a questão das rubricas orçamentárias. Essa
questão às vezes se confunde dentro do grupo.

Leitura de Manifesto
O Sr. Presidente - Muito obrigado, Marcos Vinícius Polignano. Neste

momento, vou ler uma proposta apresentada, da qual foi solicitada a
leitura. Na verdade ela guarda correspondência em um dos grupos,
Redução da Pobreza, mas trata-se de um manifesto entregue ao
Presidente da Assembléia Legislativa e ao André, da Seplag. (- Lê:)

“Belo Horizonte, 7 de novembro de 2008. Manifesto do Fórum
Mineiro de Economia Popular Solidária. Criação de Fundo para
efetivação da Política Estadual de Fomento à Economia Popular
Solidária no Estado de Minas Gerais.

Aos representantes do Executivo e do Legislativo na revisão do
PPAG.

Nós, do Movimento de Economia Popular Solidária, vimos
manifestar o nosso reconhecimento pelo envolvimento desses dois
Poderes do Estado na aprovação da lei estadual de economia e a sua
sanção. Achamos que foi muito importante a sua regulamentação, que
está em fase de conclusão com a realização da assembléia estadual,
coordenada pela Sedese, para a constituição do Conselho Estadual
de Economia Popular Solidária, instrumento que terá a
responsabilidade de implantar as diversas políticas pretendidas pela
lei estadual de fomento a essa economia. Para tanto, em uma fase de
transição, apresentamos três emendas ao PPAG nessa revisão. Elas
têm como objeto desenvolver ações previstas em lei. As emendas
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são: adequação de meta física financeira da Ação 4643 - Implantação
da Política Estadual de Fomento à Economia Popular Solidária;
estruturação e consolidação dos fóruns regionais de economia popular
solidária; manutenção da Ação 4010, com modificação do nome dessa
ação, da finalidade, meta física e unidade orçamentária.

Sabemos a importância do envolvimento tanto do Legislativo quanto
do Executivo em relação à lei estadual, uma vez que o dispositivo que
deverá ser criado por lei específica é o Fundo Estadual de Fomento a
Economia Popular Solidária. Esse fundo possibilitará a efetivação das
diversas atividades que serão desenvolvidas em Minas Gerais, com o
objetivo de consolidar a economia popular solidária, como instrumento
de desenvolvimento local sustentável, seguindo os princípios do
movimento, além de cumprir as determinações previstas na lei. Para
tanto, reivindicamos a elaboração da lei que criará o Fundo Estadual
de Fomento ao Desenvolvimento da Economia Popular Solidária - art.
18 da Lei nº 15.028, de 19/1/94. Atenciosamente, Coordenação
Estadual do Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária”.

Entrego-o ao Secretário André Abreu, para o encaminhamento
dentro do governo. A parte da Assembléia será entregue ao
Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho.

Com a palavra, em nome dos Deputados que participaram do
processo e coordenaram os grupos de trabalho, o Deputado Carlin
Moura, que coordenou o grupo de educação e é membro das
Comissões Permanentes de Participação Popular e de Educação, da
Casa.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, antes da minha
intervenção propriamente dita, a Dinéia gostaria de prestar um
esclarecimento.

A Sra. Dinéia Domingues - Recebemos um bilhetinho de algumas
pessoas que estiveram no Grupo Educação de Qualidade.
Relembrando, foram 49 propostas. Nesse relatório, não apresentamos
as propostas, mas apenas uma síntese. Então o pessoal da Uemg
pediu para reforçar, relembrar aqui, e encaminharam a proposta
relativa à inclusão da construção do Câmpus BH da Uemg e à
formação dos professores pelas universidades.

Palavras do Deputado Carlin Moura
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Deputado André Quintão, na verdade, a cada ano aprimoramos essa
participação popular. Vamos chegar ao ponto de ter uma presença
significativa do Estado, concretizando até, quem sabe, a
implementação propriamente dita de um orçamento participativo
direto.

O que nos chamou à atenção, especialmente nos grupos que
acompanhei, foi a preocupação das pessoas quanto à execução
orçamentária. Você faz as propostas, acrescenta, faz emendas e
sempre fica na expectativa de se serão executadas. Por isso o
acompanhamento da execução orçamentária é de fundamental
importância, assim como o acompanhamento da implementação dos
programas estruturadores.

Vejam o exemplo do Grupo Educação de Qualidade, os laboratórios
de internet e informática, a merenda escolar... Os gestores
apresentam os programas, e as pessoas sempre dizem que não
sabem onde isso acontece, em qual escola. Elas têm dificuldade para
ver o andamento concreto e real desses programas estruturadores.
Precisamos, pois, aprimorar os mecanismos para que a comunidade
acompanhe o processo, faça as chamadas “blitze” de execução
orçamentária. Vamos às escolas, aos Municípios e às regiões fazer o
acompanhamento “in loco” desses programas. Dessa forma, é
possível haver uma efetividade maior dos programas e uma
proximidade dos cidadãos com a estrutura governamental. Talvez
esse seja o grande desafio para os próximos anos.

Parabenizo os representantes das associações, entidades e
comunidades pela participação. Acompanhei as etapas realizadas no
interior. Todas tiveram presença significativa da comunidade. É isso o
que valoriza e fortalece esses mecanismos de controle popular.
Parabenizo ainda toda a Assembléia Legislativa pela iniciativa, os
nossos assessores e, de forma muito especial, o nosso Presidente,
Deputado André Quintão, que carrega essa missão sagrada da
participação popular, que se aprimora a cada ano. Estão todos de
parabéns. Temos certeza de que, com esse mecanismo de
participação popular, quem ganha é a democracia, a cidadania e os
trabalhadores de Minas Gerais. Os resultados haverão de ser cada dia
mais eficazes e efetivos. Vamos a cada dia aprimorar a nossa
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participação popular.
O Sr. Presidente - Muito obrigado, Deputado Carlin Moura, por sua

contribuição. Agradecemos ainda aos Deputados Eros Biondini, João
Leite e Gustavo Valadares, aos membros da Comissão de
Fiscalização Financeira, ao Presidente, Deputado Zé Maia, ao
Deputado Lafayette de Andrada, relator do PPAG, e ao Deputado
Sebastião Helvécio, relator do projeto no ano retrasado.

A Comissão de Participação Popular se reúne todas as quintas-
feiras,às 14h30min; então vamos receber de bom grado quem quiser
formular uma avaliação do processo mais acabada e com sugestões
para o ano que vem. Agora, os que tiverem o seu “e-mail” registrado
na Assembléia, a GPI e a Assessoria de Comunicação lhes enviarão
um comunicado.

É importante acertarmos os números de participação para a
imprensa e, principalmente, para o pessoal da Assembléia. Foram
1.300 participações nos grupos, sendo que uma mesma pessoa pode
ter participado de mais de um grupo. Para não haver nenhuma
distorção nos números, o número estimado de presença nas
audiências foi de 993 pessoas, incluindo a participação nas audiências
do interior até aqui realizadas, lembrando que ainda falta a audiência
de Montes Claros, que acontecerá no dia 13 de novembro. Até agora,
993 pessoas participaram.

Foram 408 propostas apresentadas. Deputado Carlin Moura, V. Exa.
não estava presente no início, por isso gostaria de lembrar-lhe que, na
revisão de 2004, foram 197 propostas apresentadas, na de 2005, 214,
e na de 2006, 77. A maior audiência de participação aconteceu no ano
passado, com um número aproximado de mil pessoas, e ela não
tratou de revisão, mas sim de elaboração. A participação deste ano já
bateu recorde, com certeza, porque ainda haverá a realização da
audiência de Montes Claros. É recorde de proposta e recorde de
participação, mas o principal recorde que pudemos observar foi o de
qualidade das propostas apresentadas. Esse foi o maior avanço.

No final, o André fará a sua intervenção e eu também farei um breve
discurso sobre o processo, já que muitas pessoas me perguntaram o
que irá acontecer. Mas, antes, gostaria de fazer a entrega formal das
propostas para a Assembléia Legislativa. O pessoal da Comissão de
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Fiscalização Financeira está acompanhando o Presidente da
Assembléia num evento em Belém do Pará, por esse motivo eles me
pediram que recebesse as propostas em nome da referida Comissão.

De comum acordo com a organização da audiência de revisão,
chegamos à conclusão de que um grande avanço que tivemos nessa
revisão foi a participação do movimento dos idosos, não digo pela
primeira vez, isoladamente, mas organizadamente. Foi a participação
mais ativa, mostrando o crescimento desse processo.

A ata desta audiência pública contendo a transcrição completa das
exposições e debates será publicada no “Diário do Legislativo”, edição
do dia 22/11/2008, sábado. Aos interessados em gravar em vídeo os
trabalhos da audiência pública, esclarecemos que não será possível
fornecer cópia das gravações, razão pela qual haverá reprise do
evento pela TV Assembléia. A reprise de abertura da audiência
pública do dia 5 de novembro será exibida no dia 21 de novembro,
sexta-feira, às 8h30min. O dia de hoje será reprisado no dia 22 de
novembro, sábado, às 8h30min.

A Gerência de Projetos, a Consultoria, manterá contato com os que
deixaram seu “e-mail” na ficha de inscrição, por meio de comunicação
com os que tiverem qualquer avaliação, sugestão ou crítica do
processo, como, aliás, vários grupos assim já o fizeram. Vocês serão
contatados para que possamos receber críticas e sugestões por “e-
mail”. Quem não tiver o “e-mail”, pode fazê-lo e entregar diretamente a
nós. Aqui não temos burocracia.

Entrega das Propostas dos Grupos de Trabalho
O Sr. Presidente - Para fazer a entrega das propostas mencionadas,

a entrega oficial, vamos convidar uma representante do Conselho
Estadual do Idoso, que participou de todo o processo em Belo
Horizonte, que é a Sra. Geralda Helena Goes Guerra. É ela que fará a
entrega das propostas oficialmente à Assembléia. Para falar que
brasileiro não é pontual, são exatamente 16 horas, exatamente o
horário que está no convite para a entrega. Nunca na história da
Assembléia deve ter acontecido isso.

A Sra. Geralda Helena Goes Guerra - Eu gostaria de agradecer esta
oportunidade, a honra de estar aqui para entregar as propostas em
nome da sociedade civil e, em especial, do Conselho Estadual do
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Idoso. Esta é uma oportunidade maravilhosa para o povo de Minas
Gerais, que pode exercer a sua cidadania. Quero agradecer também a
toda a equipe que compôs essa organização, tudo muito bem-
organizado. Então, é com muita honra que passo às mãos do
Deputado André Quintão essas propostas.

- Procede-se à entrega das propostas dos grupos de trabalho.
O Sr. Presidente - Agradecemos à D. Geralda, do Conselho

Estadual do Idoso. Passo a palavra, para suas considerações finais,
ao companheiro André, da Seplag.

O Sr. André Abreu Reis - Só vim agradecer a participação de todos
nesta etapa da audiência pública e fazer considerações sobre alguns
comentários que aqui surgiram. O comentário da Dinéia, por exemplo,
suscita algumas questões, principalmente porque, pelas
apresentações, o que dificulta a sistematização conforme o plano é a
quantidade de ações de cada programa. Há programas da ciência e
tecnologia que tem 30, 40 ações. Então, o medo era tornar aquilo
muito extenso também para as apresentações, mas ficaremos
centrados nessa questão de organizar conforme a apresentação do
plano, para facilitar a leitura...

A Sra. Dinéia Domingues - Se aparecem pelo menos os números, as
pessoas que estão com o documento em mão têm como acompanhar.

O Sr. André Abreu Reis - Fazem a identificação e reconhecem;
perfeito.

Também quanto à perspectiva de acompanhamento - já que é
importante, a partir de agora, fazer o acompanhamento dessa
execução -, desde 2008, no “site” da Seplag, está disponível a
execução das metas físicas e financeiras de todas as ações do
governo. Bimestralmente é publicado um relatório de
acompanhamento, de monitoramento. E um documento pouco
acessado, bastante significativo e que se refere às realizações do
exercício anterior, já de execução, que é entregue no primeiro dia da
sessão legislativa, é a mensagem do Governador. Então, todo dia 1º
de fevereiro, é entregue, na Assembléia Legislativa, um documento
em que estão consolidadas todas as informações de execução dos
programas e ações do ano anterior. Neste ano de 2008, estão todas
as ações relativas a 2007.
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É claro que fazemos um resumo, são cerca de 240 páginas, tudo
separado por órgão, por setor governamental. Não constam todas as
ações. Na Seplag temos esse trabalho de reduzir a quantidade de
informações que nos chegam. Pedimos em torno de 4 ou 5 páginas
por setor governamental, mas, às vezes, chegam-nos 40, 50 páginas,
então temos que fazer esse trabalho de síntese. É um trabalho
arriscado, como o da própria apresentação, porque pode não deixar
tão clara a correspondência com o plano. Porém, no final, em anexo,
estão todas as ações e programas com sua execução física e
financeira e com o percentual de execução de cada uma delas. E, na
frente do documento, há um texto em que são contadas as principais
realizações.

Não sei se as Assembléias Legislativas dos outros Estados dispõem
dessa relação: uma prestação de contas do Poder Executivo para a
Assembléia Legislativa. Esse é um documento ainda pouco acessado
e pouco explorado. O próprio pessoal da Secretaria de Planejamento
se surpreende com o que vem sendo realizado, porque não temos
domínio de 100% das ações que são realizadas no Estado. Fazemos
um acompanhamento metodológico das principais ações do governo
no que tange aos programas estruturadores. É um instrumento
bastante rico, e podemos tirar informações relevantes sobre a
execução das políticas públicas no Estado.

Sobre esse documento de acompanhamento para o ano de 2009,
pretendemos fazer isso por região, já que tem sido uma demanda
recorrente aqui, ressalvadas todas as dificuldades na regionalização.
Os gestores têm dificuldades técnicas muito significativas para a
regionalização de despesas porque os contratos abrangem diversas
regiões do Estado. Temos feito por proporção a meta física. Temos
utilizado alguns critérios que facilitam essa regionalização e a
apropriação dessa despesa em cada região do Estado. Estamos em
fase de experiência. Estamos também aprendendo com esse novo
formato de prestação de informação, já que o plano é elaborado de
acordo com a região. Temos tentado prestar essa informação do
acompanhamento do planejamento de monitoramento no Sigplan,
gerando esse relatório que está hoje disponível na Seplag a cada
bimestre. Temos feito esse exercício e esse aprendizado. Isso tem
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facilitado aos órgãos prestar essa informação. Acho que isso vai ser
enriquecedor, pois tem sido demanda recorrente a observação da
informação regional dentro da execução das políticas públicas no
Estado.

No mais, só tenho a agradecer. O Deputado vai falar sobre o
encaminhamento dos resultados dessas audiências, como será a
participação do Executivo na observação e no acompanhamento
dessas emendas e sobre a negociação de como isso se dará, como
vamos acolher isso no exercício de 2009. Só tenho a agradecer a
todos e dizer que há diversas formas de acompanhamento dessas
políticas. Acho que isso deve ser usado, enriquecendo a experiência
de todos. Espero que essa participação seja cada vez mais proveitosa
para o Executivo, para o Legislativo e para a sociedade do Estado de
Minas. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com certeza, receberemos mais propostas na
quinta-feira, em Montes Claros. Essas propostas serão checadas uma
a uma. Itaobim apresentou uma proposta no grupo, mas outras
pessoas apresentaram propostas descentralizadas. Alguns
movimentos apresentaram a mesma proposta em mais de um grupo
por se tratar de área afim. Faremos uma aglutinação, seguida de uma
triagem das propostas. Algumas propostas incidem diretamente no
Orçamento e no PPAG. Pode haver propostas que requeiram
participação de um ou outro ente federado ou de uma ação que não
depende do PPAG ou do Orçamento. Estas poderão ser resolvidas
por meio de um requerimento ou de uma gestão junto ao órgão
público. Vamos fazer uma triagem. Por uma questão regimental da
Assembléia, as propostas que possam ter incidência no PPAG ou no
Orçamento serão priorizadas para efeito de análise. Mas todas elas
serão submetidas ao crivo da Comissão de Participação Popular.
Essas propostas que dizem respeito ao PPAG e ao Orçamento
receberão, por parte da Comissão de Participação Popular,
inicialmente, um parecer.

Na condição de Presidente, vou designar os Deputados que irão
relatar essas propostas. Elas serão objeto de um exame técnico por
parte da assessoria da Assembléia Legislativa. No início desse
processo, há uma negociação política com o governo do Estado e
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com a Comissão de Fiscalização Financeira. É bom esclarecer que já
no início desse processo técnico há uma negociação política com o
governo do Estado e a Comissão de Fiscalização Financeira.
Queremos um processo em que o parecer da Comissão de
Participação Popular seja respeitado na Comissão de Fiscalização
Financeira e aprovado em Plenário, para que seja concluído com
êxito. Sabemos que nem todas as propostas são acolhidas, nem as
populares nem as dos Deputados, mas sabemos que desde 2003
muitas propostas foram acolhidas. Na abertura desta reunião
mencionei o projeto estruturador Implantação do Suas, que foi
resultado de emenda popular, hoje no valor de R$36.000.000,00; o
início da alimentação escolar no ensino médio noturno, que também
foi resultado de emenda popular apresentada no Plenário; e outras
iniciativas.

Portanto, esse é um processo de negociação, pressão,
sensibilização e compartilhamento com a Comissão de Fiscalização
Financeira, com a base do governo nesta Casa e com a Seplag. Esse
processo é público, os pareceres são publicados no “Minas Gerais” e
disponibilizados pela Comissão. Todo esse procedimento pode ser
acompanhado pela população. Provavelmente até o final do mês de
novembro, as sugestões que porventura sejam transformadas em
emendas serão apresentadas, e, do ponto de vista regimental, temos
até 18 de dezembro para concluir a votação tanto do Orçamento
quanto do PPAG. Na medida do possível, sugiro que vocês
acompanhem o processo, seja pelo “site” da Assembléia, onde serão
disponibilizados os encaminhamentos da revisão do PPAG, seja pelo
“Minas Gerais” ou diretamente na Assembléia Legislativa.

André, espero que você se empenhe bastante nesse processo junto
ao governo para que possamos aprovar e acolher o máximo de
sugestões ao PPAG e ao Orçamento. A Marilene e a Dinéia disseram
que a melhor forma de fortalecer o processo de participação é
exatamente acolher e executar as propostas apresentadas. Da nossa
parte, teremos todo o interesse e empenho em aprovar o maior
número de sugestões.

Palavras do Sr. Presidente
Finalmente, manifesto uma imensa alegria. Lembro-me de que em



1162

2003 muita gente não acreditava nesse processo, pensando que não
iria para a frente e que era uma loucura discutir projetos prioritários
nas várias áreas em um Estado da dimensão de Minas Gerais; muita
gente pensava que havia uma complexidade técnica que não seria
incorporada pelos movimentos sociais e populares; muita gente
pensava que a tendência das pessoas seria reivindicar o asfalto da
rua, o posto de saúde do bairro, a ponte do Distrito rural. Mas a
realidade está nos mostrando que temos de apostar nas pessoas e na
capacidade de cidadania, na inteligência, na ousadia. Esse processo
tem crescido a cada ano, e quando chegamos a um grupo de trabalho
e vemos os movimentos com propostas de alterar meta física na ação
tal do projeto estruturador tal, vinculado a tal área de resultados,
solicitando regionalização da ação, querendo saber qual o critério de
aplicação do programa naquele Município e não no outro, enfim,
quando vemos isso, comprovamos que as pessoas querem participar.
O que falta, às vezes, é oportunidade, além de um processo mais
adequado e o respeito a esse processo.

Ficamos muito felizes com este processo de revisão. Ressalto que
estamos fazendo a primeira revisão. No ano passado, houve muita
gente, mas, no ano passado, fazíamos a elaboração do PPAG. Então,
nesta primeira revisão, batemos o recorde de proposta e de presença,
e aproveito para dar o testemunho de que a qualidade da participação
aumentou muito. Então, agradeço muito a todos e afirmo que vamos
aperfeiçoar esse processo. Aliás, há aqui uma proposta pela qual
tenho a maior simpatia e de que quero mesmo ser relator: aquela que
prevê uma prestação de contas trimestral ou quadrimestral da
execução orçamentária dos projetos estruturadores nesta Casa.
Talvez tenhamos que compatibilizar os prazos, já que geralmente em
janeiro e em fevereiro o Orçamento tem baixíssima execução - então,
talvez tenhamos que colocar uma no meio do primeiro semestre, uma
antecedendo a revisão e uma na própria revisão, ou seja, três vezes
ao ano. Mas vamos analisar essa proposta com muito carinho. Como
lembrou muito bem o Marcos Vinícius, concentra-se muito em avaliar
gestão, resultado, proposta apresentada e proposta da sociedade civil;
assim esse processo de acompanhamento ou de monitoramento
durante o ano é um grande avanço, até porque antes não havia nem a
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revisão - em determinado ano, discutíamos o PPAG, que tomava
poeira por quatro anos, até que chegava outro para discutirmos. A
revisão anual resolve ao menos esse problema de tomar poeira por
quatro anos. Agora vamos além: essa proposta pode fazer com que,
no desenrolar do ano, acompanhemos a execução; assim, quando
chegarmos à revisão, já estaremos até com um conhecimento melhor
sobre problemas, avanços e desafios. Então, vou trazer essa
discussão para dentro da Assembléia. Esse requerimento pode até,
Dinéia, ser transformado em emenda à lei, a exemplo da revisão
anual. Podemos colocar essa sugestão na lei do PPAG, obrigando o
governo a fazer esse monitoramento na Assembléia Legislativa,
conosco, trimestral ou quadrimestralmente.

Há outra proposta que até já encaminhei nesta Casa. Nosso
mandato realizou algumas oficinas de capacitação, mas acho que
essas oficinas de capacitação devem ser assumidas
institucionalmente pela Assembléia e com o apoio da Seplag. Assim
quem quiser ter mais aprofundamento e formação pode participar com
antecedência e de maneira descentralizada.

Toda sugestão é bem-vinda, como reitero para todos que tiverem
avaliações, idéias críticas ou sugestões. Como também participei,
aproveito para fazer à Mesa e ao pessoal da Assembléia a minha
própria sugestão para a próxima revisão. Devemos agir na revisão do
PPAG como agimos em seminários legislativos, porque, felizmente, a
participação cresceu e o espaço da Escola do Legislativo já está
pequeno. Então, temos de fazer os grupos no Plenário, no teatro ou
no auditório, para que as pessoas tenham mais conforto. No grupo
que coordenei desta vez, até eu tive que me sentar na escada, de tão
cheio que estava. Temos de oferecer os espaços maiores da
Assembléia Legislativa - o teatro, o auditório e este Plenário -, porque
a participação aumentou muito. Além disso, quanto mais conforto para
a participação das pessoas mais qualidade nos resultados.

Encerro agradecendo, em primeiro lugar, a todos vocês que aqui
estão hoje e que estiveram nos grupos; e às pessoas de Itaobim - a
Flávia e a Zuzu -, que, além de participarem em sua região, vieram
aqui, mostrando que querem discutir não só o Jequitinhonha mas todo
o conjunto do Estado. Aliás, acho que o critério de regionalização não
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é critério de número de Deputados por região, é o critério de
necessidade. E Deputado é Deputado de todo o Estado; é assim que
devemos fazer política. Agradeço ainda aos Deputados e às
Deputadas que participaram dos grupos de trabalho e desta reunião,
na abertura.

Hoje, a maioria da representação desta Casa é de base
regionalizada. Então, é o momento em que o parlamentar atende seus
compromissos no interior. Muitos justificaram sua ausência, mas
estarão conosco acompanhando o processo, particularmente a
Comissão de Fiscalização Financeira. Agradeço aos Deputados da
nossa Comissão na pessoa do Deputado Carlin Moura.

Já o fiz no início e não me canso de agradecer ao corpo técnico da
Assembléia Legislativa, que dá suporte de qualidade para a realização
desse processo desde 2003. Desde 2003 os funcionários apostaram
nessa idéia, nessa proposta de participação popular, e são eles que
garantirão sua continuação. Eles e vocês, porque os Deputados
passam, ganham e perdem as eleições, mas o funcionário é da Casa.
Junto à sociedade civil organizada, estamos institucionalizando na
Assembléia esse procedimento. Quero agradecer também, nas
pessoas da Ana, da Maíra e da Darklane, a assessoria do nosso
gabinete, que se deslocou por Minas Gerais e também deu apoio ao
processo da Assembléia Legislativa. Agradeço ao pessoal da Seplag,
com o qual acabamos criando, como criei com o Tadeu, o Bernardo, o
Ângelo e agora com o André, até relações de fraternidade e amizade,
porque eles de fato têm-se empenhado muito nesse processo.
Sabemos que o governo é amplo, tem secretarias, área econômica,
liberação de recurso, mas quero dar o testemunho de que o núcleo da
Seplag sempre apostou muito na valorização do planejamento desse
processo.

Penso que estamos hoje concluindo a primeira etapa com chave de
ouro. Agora, não imaginam o que é fazer relatório de mais de 400
propostas. Na nossa Comissão estão cinco Deputados para relatar
mais de 400 propostas e negociar com a Comissão de Fiscalização
Financeira, com o governo, com o Plenário da Assembléia, fazer
eventualmente rearranjos, emendas aglutinadoras, alterações. É um
trabalho muito intenso, e teremos aproximadamente de cinco a dez
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dias úteis para realizá-lo.
Esperamos acertar o maior número possível de ações e aprová-las,

mas, no mérito de propostas acolhidas, penso que essa apropriação
cidadã do mecanismo de planejamento público já é uma conquista
irreversível do processo de discussão do ciclo orçamentário, das leis
orçamentárias em Minas Gerais. Isso se deve a vocês, porque sem
vocês não haveria esse processo desde 2003.

Do fundo do coração, muito obrigado. Fico muito orgulhoso de estar
num Estado onde a sociedade organizada é responsável pela única
experiência de participação popular em planejamento de médio prazo
no Brasil. Em nenhuma outra Assembléia Legislativa do País existe
um processo tão organizado e tão efetivo como o que realizamos em
Minas Gerais. Muito obrigado e que Deus continue a iluminar os
nossos trabalho.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a especial de segunda-feira, dia 10, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
4/11/2008

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Juninho Araújo e Gil Pereira, membros da supracitada Comissão, e a
Deputada Gláucia Brandão (substituindo o Deputado Djalma Diniz, por
indicação da Liderança do BPS). Está presente, também, o Deputado
Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Juninho Araújo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Gláucia Brandão, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na
pauta e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento do
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ofício do Sr. Marcos Bicalho, chefe de gabinete da Secretaria de
Transportes e Obras Públicas solicitando o agendamento de nova
data para visita na região do Barreiro, e da seguinte correspondência
publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre
parênteses: ofícios dos Srs. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral
do DER-MG, e Marcelo Pacheco dos Guaranys, Diretor da Agência
Nacional de Aviação Civil (25/10/2008). Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento nº 2.951/2008. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.469, 2.639 e
2.648/2008. 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 Dinis Pinheiro, em que
solicita seja realizada reunião de audiência pública para obter
informações sobre o atraso na construção do viaduto rodoviário sobre
a linha férrea no perímetro urbano do Município de Sarzedo; Dalmo
Ribeiro Silva em que solicita seja realizada reunião de audiência
pública, no Município de Ouro Fino para debater, juntamente com o
DER-MG a possibilidade de elaborar um estudo técnico para viabilizar
o projeto de asfaltamento da estrada que liga esse Município ao
Município de Santa Rita de Caldas, e sejam encaminhados pedidos de
providências ao Superintendente do DNIT em Minas Gerais para
instalação de redutores de velocidade no trevo próximo ao Município
de Santa Rita do Sapucaí, localizado na entrada da cidade, no sentido
Pouso Alegre; Gil Pereira em que pleiteia sejam solicitadas aos
Diretores-Gerais do DNIT e do DER-MG providências para agilizar o
início das obras do anel rodoviário de Montes Claros, unindo a BR-251
à BR-135, ao Ministro dos Transportes e ao Diretor-Geral do DNIT
solicitando seja realizada licitação para restauração e ampliação da
rodovia BR-135 no trecho compreendido entre o Município de Montes
Claros e a BR-040. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
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ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 2008.
Juninho Araújo, Presidente.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/11/2008
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Rosângela Reis e os Deputados Walter Tosta e Ademir Lucas
(substituindo este ao Deputado Domingos Sávio, por indicação da
Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado 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 comunica o recebimento de ofício do
Sr. Paulo César Régis de Souza, Presidente da Associação Nacional
dos Servidores da Previdência e da Seguridade Social, encaminhando
exemplar da publicação “O Livro Negro da Previdência 2008”. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
2.759, 2.798, 2.804, 2.806 e 2.818/2008, em turno único (Deputado
Walter Tosta); 2.767, 2.782 e 2.792/2008, em turno único (Deputado
Antônio Carlos Arantes); 2.335, 2.793, 2.796 e 2.816/2008, em turno
único (Deputada Elisa Costa); 2.698/2008, em 1º turno, 2.184, 2.686,
2.712, 2.769, 2.779, 2.805 e 2.815/2008, em turno único (Deputado
Domingos Sávio); e avoca a si a relatoria do Projeto de Lei nº
2.778/2008, em turno único. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 2.335, 2.760, 2.762, 2.764, este com a Emenda nº 1, e 2.770/2008
(relatora: Deputada Elisa Costa); 2.767/2008 (relator: Deputado
Antônio Carlos Arantes), que receberam parecer por sua aprovação.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 2.949/2008.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
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aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
244, 1.400, 1.421/2007, 2.406, 2.624, 2.661, 2.665, 2.666 e
2.708/2008. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2008.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Elisa Costa.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS

SERRAS DA CALÇADA E DA MOEDA, EM 11/11/2008
Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sávio Souza Cruz, Dalmo Ribeiro Silva, Almir Paraca e Fábio Avelar,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Irani Barbosa, Délio Malheiros e Dinis Pinheiro. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz,
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, com convidados, sobre a Serra da Moeda, abordando os
seguintes temas: localização e abrangência da área a ser protegida,
situação fundiária, atividades econômicas atuais e potenciais,
propostas para sua proteção e desenvolvimento econômico
sustentável e comunica o recebimento de ofício do Sr. Aroldo Alves,
Presidente da Organização Social da Sociedade Civil de Interesse
Público da Comunidade Moedense - Oscip-CM, apresentando o apoio
dessa entidade aos trabalhos da Comissão. A Presidência interrompe
a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Newton Reis de Oliveira Luz,
Diretor de Mineração, representando o Secretário de Desenvolvimento
Econômico do Estado, Raphael Guimarães Andrade; Maria Marta
Martins de Araújo, Vice-Presidente do Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha-MG -, representando o
Presidente, Carlos Roberto Noronha, e também o Secretário de
Estado de Cultura, Paulo Brant; Marcus Paulo de Souza Miranda,
Coordenador da Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio
Cultural e Turístico, representando o Sr. Jarbas Soares Júnior,
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Procurador-Geral de Justiça, Júlio César Nery, Conselheiro do
Sindiextra; e Wilfred Brandt, Presidente da Empresa Brandt Meio
Ambiente Ltda., representando o Sr. José Fernando Coura, Presidente
do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais -
Sindiextra; Wagner Soares Costa, Gerente de Meio Ambiente da
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -,
representando o Presidente, Sr. Robson Braga de Andrade; José
Eustáquio Machado de Paiva, representante da Associação dos
Condomínios Horizontais - ACH; Ângelo Oswaldo de Araújo Santos,
Prefeito Municipal de Ouro Preto; Waldir Silva Salvador de Oliveira,
Prefeito Municipal de Itabirito; e Marcelo Pinheiro, Prefeito Municipal
de Sarzedo, que são convidados a tomar assento à mesa. Os
membros da Comissão, autores do requerimento que deu origem ao
debate, fazem suas considerações iniciais. Logo após, o Presidente
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 Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
em que solicita seja prorrogado por 30 dias o prazo desta Comissão
para conclusão dos trabalhos. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece aos convidados e demais participantes pela
presença e pelos valiosos subsídios prestados, agradece o
comparecimento dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Fábio Avelar.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/11/2008
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Carlin Moura, Eros Biondini, Gustavo Valadares e
Fábio Avelar, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Almir Paraca. Havendo número regimental, o
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Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência
pública, o despejo da Escola de Samba Cidade Jardim de sua quadra,
pela Prefeitura de Belo Horizonte. A Presidência interrompe a 1ª Parte
da reunião para ouvir os Srs. Alexandre Silva Costa, Presidente do
Grêmio Recreativo Escola de Samba Cidade Jardim, João Angoleiro,
Presidente de Honra do Grêmio Recreativo Escola de Samba Cidade
Jardim, e Yé Borges, músico, compositor, que são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Carlin
Moura, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados André
Quintão, Carlin Moura e Fábio Avelar, em que solicitam seja
encaminhado ao Secretário de Políticas Urbanas da Prefeitura de Belo
Horizonte pedido de informações sobre a minuta do convênio a ser
firmado entre a Prefeitura e o Gres Cidade Jardim, com vistas à
devolução do galpão onde funcionava a escola de samba, bem como
sobre o prazo para a assinatura do mencionado convênio; seja
encaminhado ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte e ao Secretário
Municipal de Políticas Urbanas pedido de providências para que seja
assegurado o imediato retorno do Gres Cidade Jardim ao galpão onde
funcionava a Escola, bem como a imediata liberação do material e
instrumentos artísticos apreendidos. 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 novembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini - João Leite.
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ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 12/11/2008
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Rosângela Reis, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada
Gláucia Brandão, dá a ata por aprovada e solicita aos membros
presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se
destina a debater as ações de órgãos e entidades civis do Estado que
visem à promoção do artesanato como instrumento de divulgação da
cultura e elemento gerador de emprego e renda. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a Sra Rosária Faria,
Assessora de Artesanato, representando Maria Amélia Dorneles,
Superintendente do Artesanato da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico; Srs. Renato Ciminelli, gerente executivo do Pólo de
Excelência Mineral e Metalúrgia da Secretaria de Ciência e
Tecnologia; Nair de Abreu, Presidente do Centro de Artesanato
Mineiro; Sérgio Lélis Santiago Júnior, Diretor de Promoção e Extensão
da Fundação de Arte de Ouro Preto - FAOP -, representando também
a Secretaria de Cultura, que são convidados a tomar assento à mesa.
A Presidência, como autora do requerimento que deu origem ao
debate, tece suas considerações iniciais. Registra-se a presença do
Deputado Antonio Carlos Arantes. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Ana Maria Resende - Dimas Fabiano.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/11/2008
Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Neider Moreira, Sargento Rodrigues e Antônio
Júlio (substituindo este ao Deputado Gilberto Abramo, por indicação
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da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Ademir Lucas. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e passa à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1º turno, dos Projetos
de Lei nºs 2.853/2008 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Delvito
Alves); 2.577/2008 (relator: Deputado Neider Moreira); 2.832/2008
(relator: Deputado Hely Tarqüínio). O parecer sobre o Projeto de Lei nº
2.814/2008, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de
prorrogação de prazo solicitado pelo respectivo relator, Deputado
Neider Moreira. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs
1.648, 2.281 e 2.761/2008, este com a Emenda nº 1 (relator:
Deputado Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição); 2.831 e
2.850/2008 (relator: Deputado Delvito Alves). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/11/2008

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo, Inácio Franco e Ivair
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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. 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, do Projeto de Lei Complementar nº 46/2008,
com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Inácio Franco); e dos Projetos de Lei nºs 2.445/2008, com
as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas por esta Comissão, e pela
rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça
(relator: Deputado André Quintão); 2.536/2008, com a Emenda nº 2,
apresentada por esta Comissão, e pela rejeição da Emenda nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Ivair Nogueira);
e 2.752/2008 (relator: Deputado Ademir Lucas, 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. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.961, 2.987,
3.004, 3.007 e 3.014/2008. 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 Ivair Nogueira solicitando a
realização de audiência pública desta Comissão para tratar de
assuntos relacionados à Defensoria Pública; Domingos Sávio em que
solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão com a
Comissão de Participação Popular para, em audiência pública,
debater e buscar alternativas que assegurem a implantação e o
fortalecimento de programas e ações integradas de governos Federal,
Estadual e Municipal para assegurar o acesso de moradia digna a
todas as famílias mineiras; e Délio Malheiros solicitando a realização
de audiência pública para discutir o Plano de Emergência
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Pluviométrica 2008/2009, apresentado pela Coordenadoria Estadual
de Defesa Civil, tendo em vista que apenas 50 Municípios do Estado
possuem equipes capacitadas e preparadas para enfrentar o período
chuvoso. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião extraordinária, amanhã, dia 19, às 16h30min, para
apreciar os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 2.164, 2.772, 2.794
e 2833/2008, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas - Fábio Avelar -

Inácio Franco - Lafayette de Andrada - André Quintão.
ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/11/2008

Às 16h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Inácio Franco, Ivair
Nogueira, Fábio Avelar (substituindo este ao Deputado Chico Uejo,
por indicação da Liderança do BPS) e Lafayette de Andrada
(substituindo o Deputado Domingos Sávio, por indicação da Liderança
do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
André Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 2.772/2008, no 1º turno (Deputado Inácio Franco)
e 2.833/2008, 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. A Presidência informa que faz retirar da pauta desta reunião
os Projetos de Lei nºs 2.164/2008 e 2.794/2008, por falta de
pressupostos regimentais. Na fase de discussão do parecer do relator,
Deputado Inácio Franco, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei
nº 2.772/2008, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão
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de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, que apresenta, foram
recebidas as Propostas de Emendas nºs 1 e 2, do Deputado André
Quintão, sendo que a Proposta de Emenda nº 1 é incorporada ao
parecer do relator. Encerrada a discussão, é submetido a votação e
aprovado o parecer pela aprovação, em 1º turno, do projeto na forma
do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as
Emendas nºs 1 e 2 apresentadas. Fica rejeitada a Proposta de
Emenda nº 2, do Deputado André Quintão. Após discussão e votação,
é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº
2.833/2008 (relator: Deputado Ivair Nogueira), com as Emendas nºs 1
a 3, da Comissão de Constituição e Justiça. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, amanhã, dia 20, às 10 horas para apreciar os
pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 2.164 e 2.794/2008, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Chico Uejo - Lafayette de Andrada -

André Quintão - Inácio Franco.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.867/2008

Dê-se ao art. 1° do Projeto de Resolução n° 2.867/2 008 a seguinte
redação:

“Art. 1° - Ficam aprovadas as contas do Governador do Estado de
Minas Gerais referentes ao exercício de 2007, ressalvados os itens
referentes ao cumprimento das vinculações constitucionais às ações e
serviços públicos de saúde, em decorrência da inclusão, no cômputo
das Despesas com Saúde para fins de cumprimento da Emenda à
Constituição n° 29/2000, de despesas ‘a priori’ não  correlacionadas
diretamente a ações e serviços públicos de saúde e não financiadas
pelos recursos provenientes de impostos e transferências.”.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2008.
Almir Paraca
Justificação: A Comissão de Acompanhamento da Execução

Orçamentária - CAEO -, do Tribunal de Contas do Estado,
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examinando a Prestação de Contas do Governador para o Exercício
de 2007 demonstrou, mais uma vez, o descumprimento, por parte do
governo de Minas Gerais, da vinculação de recursos do orçamento
fiscal em ações e serviços públicos de saúde, determinada pela
Constituição da República. Como consta na folha 2308 do Processo
relativo às Contas do Governador de 2007, a CAEO, referindo-se a
tentativa de justificação do governo em resposta ao questionamento
da Comissão,

“Os esclarecimentos prestados nada acrescentam aos
questionamentos, reiteradamente efetuados por esta Corte de Contas,
relativos à inclusão, no cômputo das aplicações em saúde, de
despesas que não atendem aos princípios contemplados nos arts.
196, ‘caput’, da CR/88 e 186, parágrafo único, III, da CE/89.

Denotam também, que, ao longo dos anos, não houve a aderência
do governo estadual às recomendações desta Casa para redução
gradual de tais despesas, haja vista os acréscimos observados, em
2007, nas despesas dos institutos de previdência (IPSEMG e IPSM) e
no FUNFIP, consideradas como ações e serviços públicos de saúde.

Dessa forma, a CAEO mantém os seus entendimentos externados
no Relatório Técnico no item Ações e Serviços Públicos de Saúde, fls.
1868 a 1904.” (grifo nosso)

Entendimentos esses que podem ser resumidos nas seguintes
considerações finais da Comissão, às fls. 1.903 e 1.904:

“Conclui a CAEO que, conquanto o governo estadual registre em
seus balanços um índice de 13,31% para as aplicações em ASPS,
verificam-se significativas reduções desse percentual quando
subtraídas, dessas aplicações, aquelas parcelas relativas a ações
que, não apresentando os atributos de universalidade e gratuidade,
afastariam a possibilidade de serem classificadas como aplicações em
saúde. É o caso das despesas realizadas em atividades da PMMG,
dos institutos de previdência (IPSEMG, IPSM), dos benefícios
previdenciários bem assim dos investimentos em saneamento básico
urbano - Copasa. Não fossem tais despesas carreadas ao montante
das aplicações, o índice mínimo exigido restaria não cumprido, visto
que se reduziria quase à metade após os expurgos.

Assim, sob o argumento de um maior financiamento do Setor,
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assiste-se à tentativa de redefinição do conceito de saúde, agregando-
se, a cada ano, gastos em “linhas de aplicações externas ao Sistema
Estadual de Saúde”. O procedimento, como demonstrado neste
relatório técnico, na verdade, concorre para uma diminuição do
volume de recursos comprometidos com aquele setor. (grifo nosso)

Como é sabido, o parecer exarado pelo TCE não é conclusivo,
cabendo exclusivamente à Assembléia Legislativa o julgamento final
das Contas. Não resta dúvida sobre o caráter político da apreciação
dessas Contas, não sendo possível, no entanto, em decorrência dos
princípios constitucionais, em especial o da razoabilidade, o
desconhecimento do expressivo esforço realizado pelo TCE no
entendimento e na análise dos aspectos contábeis, jurídicos e
administrativos da execução orçamentária. Entendemos a
necessidade de ponderação política dos eventuais erros técnicos
incorridos, mas acreditamos que esta Casa não pode se furtar a
manifestar sua discordância com relação a falhas que atingem a
própria estrutura constitucional da República, tornadas mais graves
quando se depreende a deliberada intenção de burla de
mandamentos constitucionais.

Com base nos cuidadosos estudos da equipe do TCE consideramos
insanáveis as contas apresentadas para demonstração do
cumprimento das vinculações constitucionais à saúde, em razão da
desobediência aos preceitos constitucionais, do elevado prejuízo
causado à população e ao desenvolvimento do Estado e de sua
recorrência ao longo dos anos. A reiteração, no que diz respeito às
despesas obrigatórias em ações e serviços públicos de saúde, de
diversas tentativas de burla ao mandamento constitucional, já
denunciados ao longo dos últimos anos pela oposição nesta Casa,
pela sociedade civil organizada e mesmo pelo TCE, torna necessária
a manifestação da ALMG e a recusa parcial da aprovação das Contas
do Governador.

Como é de conhecimento geral, para o cumprimento da Emenda à
Constituição nº 29, de 2000, o Estado deve apresentar uma aplicação
mínima de 12% da base vinculável em ações e serviços públicos de
saúde. Por essa razão, o balanço geral do Estado apresentou
demonstrativo que evidencia uma receita vinculável de R$18,649
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bilhões e despesas apuradas de R$2,482 bilhão, o que teria resultado
em uma aplicação de 13,31%, sendo R$1,716 bilhão referente à
execução dos órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal do
Estado e R$765,96 milhões executados pela Copasa no Orçamento
de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado. Note-se que
os valores executados pela Copasa são maiores, em R$150 milhões,
do que os executados pelo Fundo Estadual de Saúde, sendo de
destacar que menos de 50% das despesas demonstradas pelo
Governo foram executadas por órgãos integrantes do SUS. Como
aponta o TCE, à folha 1.874, “comparados ao somatório de despesas
realizadas nas unidades integrantes do Sistema Estadual de Saúde
(R$ 1.242.540.632,77), tais investimentos perfazem 61,60% dessas
despesas.”

A inclusão dos investimentos em saneamento efetuados pela
Copasa e das ações de atendimento à saúde de servidores
executadas por entidades fechadas como o IPSEMG e IPSM está em
claro desacordo com o art. 196 da Constituição da República, que
garante o “acesso universal e igualitário às ações e serviços” de
saúde, assim como com o parágrafo único, III, do art. 186 da
Constituição do Estado, que garante a gratuidade do atendimento à
saúde, e com o próprio texto da Emenda à Constituição n° 29, que
determina a aplicação na saúde de 12% “da receita resultante de
impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências”.
Viola ainda o art. 198 da Constituição Federal, que determina que “as
ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada
e hierarquizada e constituem um sistema único”, referindo-se,
portanto, ao SUS.

Quase metade das despesas consideradas pelo governo foram
executadas com recursos outros que não os provenientes dos
impostos e transferências, em serviços destinados a clientelas
fechadas e contra prestação pecuniária por parte dos usuários,
contrariando os preceitos constitucionais de gratuidade e
universalidade dos serviços de saúde. Feitas as deduções
necessárias para conduzir à legalidade as contas prestadas sobre as
despesas em ações e serviços de saúde, o percentual de execução
recua para 6,88%, em clara desobediência às Constituições Federal e
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Estadual.
Destacam-se, entre as despesas que não se enquadram nos

critérios constitucionais de universalidade e gratuidade, as despesas
de saneamento executadas pela Copasa. Devemos frisar que não se
trata de repudiar a importância das ações de saneamento para a
melhoria das condições sanitárias da população, mas sim de
esclarecer a impossibilidade de que os recursos de uma
concessionária possam ser computados para a finalidade
constitucional, uma vez que esses são resultantes da contrapartida
tarifária cobrada aos usuários, não se confundem com os recursos
próprios do tesouro e não obedecem aos princípios de planejamento
do SUS.

Como sublinhou o Auditor responsável pelo processo das Contas do
Governador de 2006 no TCE, “nos termos do Decreto 43753/04, os
serviços prestados pela Copasa não podem ser gratuitos, ou a
concessão de tarifas reduzidas para qualquer fim, ressalvados os
descontos para atender a população de baixa renda, desde que
enquadrados nas exigências das normas internas e legislação vigente.
Assim, considerando que os serviços prestados pela Copasa tem em
contrapartida o pagamento de tarifa pelo usuário, estamos diante de
flagrante desrespeito a disposições constitucionais que determinam a
universalidade e gratuidade dos serviços e ações públicas de saúde.”

Tal inadequação é apontada pelo Tribunal de Contas pelo menos
desde 2004, quando o Conselheiro Relator recomendou a paulatina
redução dessas aplicações, não só “para cumprir as disposições
legais, como também para que a aplicação esteja mais próxima dos
anseios da população, carente de melhores condições de atendimento
na Rede Pública de Saúde.”.

Apesar da significativa melhora das condições financeiras do
Estado, propiciada em grande parte pela estabilidade e crescimento
da economia nacional perseguidos pelas políticas macroeconômicas
do governo federal, o Estado não tem se empenhado em cumprir a
integralidade da Emenda n° 29. Como aponta o TCE, “ não obstante o
aconselhado, a CAEO constata uma incipiente aderência do governo
mineiro às recomendações prolatadas por este Tribunal de Contas.”.

Assim, diante da clara e reiterada disposição do governo descumprir
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a ordem constitucional, que não precisa, no aspecto da gratuidade do
serviço, inscrita em seu próprio texto, de qualquer regulamentação,
julgamos necessário que conste da aprovação das Contas de 2006 a
ressalva preconizada pela emenda que ora apresentamos.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.776/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
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.

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 2.776/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a União dos Clubes Recreativos de Esportes Amadores, com sede no
Município de Itabira, que tem como finalidade precípua integrar os
seus filiados e a comunidade local, promovendo atividades sociais,
culturais, artísticas e esportivas.

É relevante mencionar que a referida instituição prioriza a prática do
esporte, e para consecução do seu objetivo efetiva parcerias com
entidades especializadas e com os poderes constituídos buscando
conferir legalidade e segurança às suas iniciativas, bem como a
integridade física dos participantes em eventos promovidos no
Município de Itabira e região.

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

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

nº 2.776/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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2.851/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária e Cultural Nossa Senhora das Graças, com sede no
Município de Serro.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/10/2008 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 2.851/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária e Cultural Nossa Senhora
das Graças, 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.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 30
determina que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros e
sócios não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de
lucro, bonificação ou vantagem; e o art. 32 dispõe que, na hipótese de
sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
apresentamos a Emenda nº 1 para adequar o nome da entidade ao
consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade do Projeto de Lei nº 2.851/2008 com a seguinte Emenda nº
1.

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

Comunitária e Cultural Nossa Senhora das Graças do Bairro do
Vigário em Serro, com sede no Município de Serro.”.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Neider Moreira - Sargento

Rodrigues - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.680/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Braulio Braz, dispõe sobre
a concessão de incentivos fiscais para as indústrias do setor de
reciclagem em atividade no Estado.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 14/8/2008, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, c/c o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, para receber parecer quanto
aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em apreço pretende conferir tratamento tributário

privilegiado para as empresas que atuam no ramo da reciclagem de
vidro, plástico, papel, pneu ou metal, mediante concessão de crédito
presumido do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

O projeto foi baixado em diligência à Secretaria de Estado de
Fazenda, que se manifestou desfavoravelmente à adoção das
medidas propostas, por meio de nota técnica anexada ao processo,
em face da violação de preceitos de ordem constitucional e legal que
regem a matéria.

Com efeito, a Constituição Federal dispõe, em seu art. 155, § 2º, XII,
“g”, que cabe a lei complementar a regulação da forma como as
isenções, os incentivos e os benefícios de natureza fiscal serão
concedidos ou revogados, mediante deliberação dos Estados e do
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Distrito Federal.
Segundo o art. 34, § 8º, do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Carta Magna, enquanto não for editada a mencionada
norma, prevalecem os comandos insculpidos na Lei Complementar
Federal 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, XII,
‘g’”.

Este mecanismo de concessão de benefício de natureza fiscal foi
estabelecido na Carta da República exatamente com o propósito de
coibir a “guerra fiscal”, nefasta para diversos Estados, e tem sido
reconhecido pelo STF nas mais diversas oportunidades.

O estudo elaborado pela Secretaria de Estado de Fazenda
demonstra que a implementação das medidas propostas também
contraria os preceitos estabelecidos na Lei Complementar Federal nº
101, de 4/5/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Esta exige que
proposta com as características da que examinamos seja
acompanhada de estudos relativos à estimativa do impacto
orçamentário-financeiro, além de comprovação de que a renúncia de
receita foi considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária,
ou, pelo menos, de previsão de medidas para compensação da perda
de receita.

Não vemos a possibilidade da tramitação da proposta nesta Casa,
em face dos vícios que a contaminam.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.680/2008.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Neider Moreira - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.772/2008

Comissão de Administração Pública
Relatório

O Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 279/2008,
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo
alterar as Leis nº 15.293, de 5/8/2004, nº 15.464, nº 15.465, nº 15.466
e nº 15.467, de 13/1/2005, e nº 15.961, de 30/12/2005, e criar a
carreira de Médico da Área de Seguridade Social.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 25/9/2008 e
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
parecer, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, do
Regimento Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu
parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Cumpre, agora, a esta Comissão o exame do mérito da proposição.
Fundamentação

O projeto em epígrafe tem por escopo alterar as Leis nº 15.293, de
5/8/2004, que institui a carreira dos profissionais da Educação Básica
do Estado de Minas Gerais, nº 15.464, de 13/1/2005, que institui as
carreiras do Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e
Arrecadação do Poder Executivo e as carreiras de Técnico Fazendário
de Administração e Finanças e de Analista Fazendário de
Administração e Finanças, nº 15.465, de 13/1/2005, que institui as
carreiras do Grupo de Atividades de Seguridade Social, nº 15.466, de
13/1/2005, que institui as carreiras do Grupo de Atividades de Ciência
e Tecnologia, nº 15.467, de 13/1/2005, que institui as carreiras do
Grupo de Atividades de Cultura, e nº 15.961, de 30/12/2005, que
estabelece as tabelas de vencimento básico das carreiras do Poder
Executivo que especifica, dispõe sobre a vantagem temporária
incorporável - VTI - e sobre o posicionamento dos servidores nas
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carreiras.
No tocante à Lei nº nº 15.293, altera-se o quantitativo de horas-aula

que poderão ser acrescidas à carga horária semanal de trabalho do
Professor de Educação Básica como instrumento de extensão da
carga horária, de que trata o “caput” do art. 35 da referida lei,
substituindo-se o atual limite de 50% da carga horária pela soma de
18 horas-aula. Outrossim, acrescenta-se um parágrafo ao citado art.
35, no intuito de estender ao servidor efetivado em decorrência do
disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, acrescidos pela Emenda à Constituição do Estado nº 49,
de 2001, o direito à extensão da carga horária quando no exercício de
cargo vago ou em substituição. Com efeito, após o advento da Lei
Complementar nº 100, de 5/11/2007, vários servidores foram
efetivados com número de aulas inferiores a 18 horas-aula semanais,
razão pela qual se faz necessária a previsão legal para que também
seja concedida a esses servidores a extensão da carga horária de que
trata o art. 35. Nos termos da exposição de motivos que acompanha a
proposição, “a referida proposta decorre de solicitação da Secretaria
de Estado de Educação, objetivando o alcance de meta da atual
administração de aproveitamento racional dos recursos humanos
existentes e de redução do número de designações para função
pública”.

Com relação à Lei nº 15.464, amplia-se a atuação dos Auditores
Fiscais e dos Gestores Fazendários no âmbito da Secretaria de
Estado de Fazenda, atualmente restringida à Subsecretaria da
Receita Estadual da referida Pasta. Outrossim, pretende-se permitir
que a cessão de servidor de que trata o art. 6º da referida lei possa se
dar com ônus para o órgão de origem, desde que a cessão do
servidor seja de interesse estratégico da Secretaria de Estado de
Fazenda. Tais medidas são também propostas em virtude de
solicitação da Secretaria de Estado de Fazenda.

Atendendo a uma reivindicação dos médicos do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg – e
ao acordo firmado com o sindicado da classe, cria-se na Lei nº 15.465
a carreira de Médico da Área de Seguridade Social, integrante do
Grupo de Atividades de Seguridade Social, cujos cargos serão lotados
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no Ipsemg, com as respectivas cargas horárias semanais de trabalho.
Conseqüentemente, alguns dispositivos da mencionada lei estão
sendo modificados para ajustarem-se à nova carreira prevista,
especialmente no tocante ao quantitativo de cargos, à carga horária e
à própria estrutura da carreira, com os níveis, graus, símbolos de
vencimentos e definição das atribuições.

Ressalte-se que o quantitativo de cargos fixado pela proposição
para a carreira de Médico da Área de Seguridade Social é o resultado
da transformação de 656 cargos da carreira de Analista de
Seguridade Social e de 60 cargos correspondentes às funções
públicas da mencionada carreira, cujos detentores foram efetivados
em decorrência do disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, acrescido pela Emenda à
Constituição nº 49, de 13/6/2001, e lotados no Ipsemg. Sendo assim,
dispõe ainda sobre o posicionamento do servidor que teve seu cargo
transformado em cargo da carreira de Médico da Área de Seguridade
Social na estrutura dessa carreira, estabelecendo-se a correlação
entre eles de acordo com o nível e grau de posicionamento atual, não
acarretando, portanto, acréscimo ou redução na remuneração.

No que concerne à Lei nº 15.466, altera-se o quantitativo de cargos
da carreira de Gestor em Ciência e Tecnologia, pertencente ao Grupo
de Atividades de Ciência e Tecnologia, com a criação de 20 cargos
para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -
Fapemig -, conforme deliberação da Câmara de Coordenação Geral,
Planejamento, Gestão e Finanças. Igualmente, altera-se ao
quantitativo de cargos da carreira de Gestor de Cultura e da carreira
de Técnico de Cultura, pertencentes ao Grupo de Atividades de
Cultura de que trata a Lei nº 15.467, para a Fundação de Arte Ouro
Preto - Faop -, acrescentando-se à primeira 18 cargos e à segunda 21
cargos.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1
visando conferir maior clareza ao texto da proposição e adequá-la às
disposições constitucionais e legais pertinentes.

Corroboramos os argumentos expendidos que justificaram a
apresentação do referido substitutivo e reconhecemos a necessidade
das medidas propostas pelo Governador do Estado. Com efeito, para
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uma administração pública eficiente, é importante que os órgãos e as
instituições públicas contem com um quadro de servidores
capacitados, aos quais se incumbem o exercício das funções
administrativas e o desempenho das atividades de apoio aos objetivos
do Estado.

Para viabilizar a decisão do Poder Executivo em conceder o prêmio
por produtividade de que trata a Lei nº 17.600, de 1º/7/2008, aos
militares do Estado, apresentamos na conclusão deste parecer a
Emenda nº 1, alterando a citada Lei nº 17.600, notadamente os
dispositivos que tratam da porcentagem do montante dos recursos
destinados ao pagamento do prêmio.

Finalmente, por sugestão do Deputado André Quintão,
apresentamos a Emenda nº 2 no intuito de atender a uma
reivindicação dos servidores ocupantes de cargos de provimento
efetivo lotados no Ipsemg integrantes das carreiras de Analista de
Seguridade Social, Técnico de Seguridade Social e Auxiliar de
Seguridade Social.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.772/2008 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição de Justiça,
com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas a seguir.

EMENDA Nº 1
Acrescente-se onde convier :
“Art. (...) - Ficam revogados o art. 26 e o inciso III do art. 40 da Lei nº

17.600, de 1º de julho de 2008.”.
EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier:
“Art. - Fica acrescentado à Lei nº 15.465, de 13 de janeiro de 2005 o

seguinte art. 3º-A:
‘Art. 3º-A - Os cargos de provimento efetivo lotados no Ipsemg serão

identificados pela designação de Analista de Seguridade Social,
Técnico de Seguridade Social e Auxiliar de Seguridade Social,
seguido da especialidade relativa à classe ocupada na data de
publicação desta lei, conforme o disposto na Tabela IV.I do Anexo IV
desta lei.”.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2008.
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Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco, relator - Ademir
Lucas - Ivair Nogueira - André Quintão - Fábio Avelar.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.794/2008

Comissão de Administração Pública
Relatório

O Projeto de Lei n° 2.794/2008, do Deputado Leonard o Moreira,
acrescenta artigos à Lei n° 13.166, de 20/1/99.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 9/10/2008, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº
1, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer
sobre o mérito, na forma do art. 188, combinado com o art. 102, I, “e”,
do Regimento Interno.

Fundamentação
Define a proposta em epígrafe que o perito judicial nomeado nas

condições descritas no art. 1° da Lei n° 13.166, de  20/1/99, terá direito
ao pagamento de honorários pelo Estado, os quais serão fixados na
forma de regulamento, bem como a ser previamente indenizado pelas
diligências realizadas em feitos amparados pela justiça gratuita.

A referida Lei nº 13.166, de 1999, dispõe sobre o pagamento pelo
Estado de honorários a advogado que não seja Defensor Público,
nomeado para defender réu pobre. A intenção agora é estender o
direito de ser pago pelo Estado ao Perito judicial nomeado pelo Juiz.

Segundo demonstrou a Comissão de Constituição e Justiça no seu
parecer para o 1º turno, a Constituição da República confere
competência ao Estado para, em caráter supletivo, tratar da matéria.
Além disso, a Lei Maior impõe ao poder público o dever de prestar
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos, de modo a recepcionar a Lei Federal nº
1.060, de 1950, segundo a qual a assistência judiciária compreenderá,
entre outras isenções, os honorários de advogados e peritos (grifo
nosso).

Também demonstrou a citada Comissão que a proposta encontra



1189

firme apoio na jurisprudência nacional, mencionando vários julgados
nesse sentido.

Aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração
do incidente processual deve responder pelas despesas daí
decorrentes. A parte vencida é responsável por todas as despesas
realizadas no processo, incluídos os honorários do Perito. Cada parte
arca com as despesas do respectivo assistente técnico, e a parte
solicitante, com a remuneração do perito judicial, ou o autor, quando
requerido por ambas as partes ou determinado pelo Juiz. Ao final, o
vencido ressarcirá as despesas realizadas pela parte vencedora, entre
elas, as com Perito judicial e assistente técnico. Se o réu for pobre,
não terá como arcar com os honorários periciais se for vencido na
demanda. Aliás, não tem nem mesmo como antecipar despesas, que,
ao final, sejam ressarcidas pelo vencido, caso fosse ele o vencedor.

Tal situação mostra quão justa é a proposta em estudo, que deve
merecer, com efeito, o acatamento desta Comissão.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.794/2008 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Chico Uejo, relator - Inácio Franco -

Lafayette de Andrada - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.833/2008

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o projeto de lei em
epígrafe “institui o Adicional de Desempenho - ADE - no âmbito do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 30/10/2008, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas nºs 1 a
3, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão analisar a matéria quanto ao mérito,
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nos temos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso I, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise institui um adicional a ser pago aos

servidores do Ministério Público levando em consideração o
desempenho no exercício de suas funções. Trata-se de medida
oportuna, já adotada no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo,
para que o servidor público tenha a oportunidade de ser
recompensado financeiramente não em decorrência do tempo de
serviço público prestado ao Estado, mas em razão da sua
produtividade e eficiência, apuradas por meio da Avaliação de
Desempenho Individual - ADI.

Pode-se afirmar que o ADE vem substituir o qüinqüênio, adicional
pago aos servidores estaduais unicamente em razão do tempo de
serviço prestado. Com a edição da Emenda à Constituição do Estado
nº 57, de 2003, vedou-se a concessão de qualquer adicional que leve
em conta somente o tempo de serviço público para os servidores que
ingressaram no serviço público após a data de sua publicação. Esta
emenda, que produziu uma verdadeira reforma administrativa no
Estado, propôs uma mudança de paradigma, a partir do qual o
princípio da eficiência, erigido em princípio constitucional, passou a
ser determinante no estabelecimento de regras no âmbito da
administração pública.

O projeto estabelece que o ADE será calculado sobre o vencimento
básico do servidor nos percentuais estabelecidos no seu anexo. Os
percentuais são definidos em razão do número de avaliações de
desempenho satisfatórias, de forma que um servidor que obteve três
resultados satisfatórios em ADIs fará jus ao recebimento de um
percentual mensal de 6% sobre o vencimento básico. O percentual
máximo é de 70%, no caso de o servidor obter 35 avaliações de
desempenho satisfatórias. É considerado satisfatório o resultado igual
ou superior a 70% na ADI.

O recebimento do ADE está condicionado ainda à conclusão do
estágio probatório. Ressalte-se que o servidor poderá utilizar os
resultados satisfatórios em ADI, durante o estágio probatório, para
fazer jus ao ADE, findo o seu prazo.
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O projeto garante também o pagamento retroativo do ADE para os
servidores que ingressaram em cargo efetivo após 15/7/2003, a partir
da data em que foram preenchidos os requisitos para o seu
recebimento.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar a matéria,
considerou que o projeto se coaduna com o ordenamento jurídico-
constitucional vigente, notadamente no que toca à regra de iniciativa e
aos procedimentos formais estabelecidos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal. Apresentou, todavia, emendas que
aprimoraram a redação da proposição quanto à técnica legislativa.

Quanto aos aspectos de mérito, consideramos que a matéria
reveste-se de elevada importância e oportunidade, na medida em que
estabelece um estímulo positivo ao servidor público que se esmerar
no desempenho de suas funções. Não se pode deixar de ressaltar que
a valorização do servidor por meio de gratificações pecuniárias busca,
em última análise, a excelência na prestação de serviços públicos. O
servidor público é o agente que dá executoriedade à vontade estatal,
que deve ser sempre pautata pelo interesse público. Estimular esse
agente para que desenvolva, da forma mais eficiente, as suas
atribuições legais é dar consistência ao princípio da eficiência, que
deve orientar a ação administrativa do Estado.

Como foi destacado neste parecer, os Poderes Executivo e
Legislativo já implementaram, por meio das Leis nº 14.693, de
30/7/2003, e nº 17.590, de 20/6/2008, o ADE para os seus servidores.
Nesta oportunidade, é o Ministério Público que o faz, de forma
equivalente. Consideramos, assim, que a medida merece aprovação
deste Parlamento.

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

nº 2.833/2008 com as Emendas nºs 1 a 3, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ivair Nogueira, relator - André

Quintão - Ademir Lucas - Inácio Franco.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.837/2008

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, a proposição em epígrafe

institui a “Política de Educação para o Trânsito e dá outras
providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 30/10/2008, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas para receber parecer, nos termos do
art. 188 do Regimento Interno.

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

Fundamentação
A proposição em comento tem o propósito de instituir a Política de

Educação para o Trânsito. Para tanto, o art. 1º estabelece os objetivos
dessa Política, entre os quais se destacam a promoção de ações de
educação para o trânsito com a finalidade de criar uma nova cultura
nesse âmbito, e o incentivo a que o cidadão valorize o comportamento
seguro no trânsito. Prevê, ainda, a realização de atividades, ações e
projetos de educação para o trânsito, levando em consideração as
características do público-alvo,

Ademais, institui o Prêmio Detran – Parceiros do Trânsito Seguro - ,
a ser concedido anualmente pelo Departamento Estadual de Trânsito,
com o objetivo de motivar a sociedade mineira a propor melhorias
visando à segurança no trânsito, reconhecer as ações realizadas
nesse campo, assim como incentivar os Municípios e as instituições a
promoverem campanhas para melhorar a segurança no trânsito.

Finalmente, a proposição enumera as categorias e subcategorias de
entes a serem beneficiadas com essa premiação, o que abrange
pessoas físicas e jurídicas, ao mesmo tempo que define cada uma
das categorias especificadas no projeto.

À primeira vista, tem-se a impressão de que o assunto extrapola o
âmbito de competência do Estado, por se tratar de normas que fazem
alusão a trânsito. Isso porque o art. 22, XI, da Constituição da
República assegura explicitamente à União competência privativa
para legislar sobre trânsito e transporte. Entretanto, o projeto não
contém regras de trânsito ou transporte propriamente ditas nem colide
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com as disposições da Lei Federal nº 9.503, de 1997, que instituiu o
Código de Trânsito Brasileiro – CTB. O art. 12, I desse diploma
normativo assegura ao Conselho Nacional de Trânsito – Contran – a
prerrogativa de estabelecer as normas regulamentares previstas no
Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito, a par de outras
atribuições.

Diante desse quadro normativo, pode-se partir de duas premissas
básicas: a primeira consiste no fato de que apenas a União legisla
sobre trânsito, entendido como “a 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”, conforme prescreve o art. 1º, § 1º, do CTB; a segunda
reside no fato de que apenas o Contran, que é o órgão máximo
normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito, goza da
atribuição legal para estabelecer diretrizes da Política Nacional de
Trânsito. Essas diretrizes foram instituídas por meio da Resolução nº
166, de 2004.

No entanto, não há como confundir normas de trânsito, que abarcam
principalmente as regras de circulação de veículos e pessoas nas vias
públicas, com regras de educação para o trânsito. As primeiras devem
ser emanadas exclusivamente da União, observado o procedimento
legislativo formal, ao passo que as últimas não se restringem ao
âmbito federal, uma vez que extrapolam a própria definição de trânsito
prevista no CTB. O que pretendemos demonstrar é que a matéria
versada no projeto pode ser objeto de disciplina jurídica pelo Estado,
já que visa especialmente à mudança de cultura no tocante ao trânsito
e à conscientização das pessoas sobre o assunto. Aqui, a idéia
dominante é a mudança de atitudes, de comportamentos e de valores,
mediante a disseminação de informações e a participação das
pessoas na solução de problemas, e só pode ser considerada eficaz
na medida em que a população se conscientiza do seu papel como
protagonista no trânsito e altera comportamentos irregulares. Nessa
linha de raciocínio, tanto a União quanto os Estados podem ditar
regras relativas à educação para o trânsito, contanto que as normas
emanadas destes não invadam a esfera privativa da União em matéria
de trânsito e transporte.
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Por outro lado, o simples fato de o CTB dedicar o Capítulo VI, que
abrange os arts. 74 a 79, à Educação para o Trânsito não impede o
Estado membro de regular a matéria para atender a suas
peculiaridades. O “caput” do art. 74 do mencionado Código determina
que “a educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever
prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito”
(destaque nosso). Vê-se que o preceito em questão não exclui a
competência de outras instituições para o tratamento da matéria, mas
tão-somente enfatiza a prioridade dos órgãos e entidades vinculados
ao trânsito para atuar nessa seara. Isso corrobora a tese que
defendemos nesse parecer segundo a qual as normas atinentes à
educação para o trânsito não constituem prerrogativa privativa da
União, cabendo ao Estado, por meio de lei, estabelecer comandos
gerais e impessoais voltados para o tema, de modo a conscientizar as
pessoas sobre o respeito à legislação de trânsito, esta, sim, de
competência federal.

Não obstante o assunto enquadrar-se na competência estadual, o
projeto contém imprecisões técnicas passíveis de retificação. A
primeira diz respeito à instituição de Política de Educação para o
Trânsito, quando, na verdade, o que se pretende é o estabelecimento
de alguns parâmetros ou diretrizes relativas ao tema. Além disso, a
fixação de determinada política pública, por via de regra, depende da
iniciativa do Executivo, que a submete à apreciação do Poder
Legislativo.

Outro equívoco consta no art. 4º da proposição, que trata do Prêmio
Detran – Parceiros do Trânsito Seguro -, a ser concedido anualmente
pelo Detran. Nesse ponto, entendemos que a instituição de prêmio
extrapola a natureza das normas que contêm diretrizes sobre a
educação para o trânsito. Tal prêmio pode ser criado pelo próprio
órgão de trânsito, independentemente de previsão legislativa explícita.
A rigor, o dispositivo atribui competência ao Detran, que é órgão de
trânsito do Executivo, configurando invasão de competência, que é
vício formal de inconstitucionalidade. Assim, tal disposição deve ser
suprimida do texto. Igualmente, o art. 5º do projeto, que cuida das
categorias e subcategorias a serem premiadas, guarda íntima
conexão com o art. 4º, razão pela qual deve ser excluído da
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proposição. Para corrigir esses equívocos, apresentamos o
Substitutivo nº 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.837/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Estabelece diretrizes de educação para o trânsito no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O Estado promoverá ações, atividades e projetos de

educação para o trânsito, com o objetivo de conscientizar a sociedade
sobre o papel de cada cidadão no trânsito, atendidas as seguintes
diretrizes:

I – estímulo à criação de uma nova cultura no trânsito, envolvendo
todos os segmentos da sociedade, mediante um processo
permanente de análise e discussão;

II – valorização do comportamento seguro no trânsito, a fim de evitar
acidentes;

III – promoção, por meio do órgão executivo estadual de trânsito, de
atividades, ações e projetos específicos de educação para o trânsito,
para cada fase de desenvolvimento, abrangendo crianças, jovens,
adultos e idosos;

IV – adequação das atividades, ações e projetos ao público-alvo, a
fim de facilitar a compreensão do assunto e destacar a
responsabilidade de cada cidadão para o trânsito seguro;

V – participação de todos os órgãos e entidades relacionados com o
tema na implementação de uma política de educação para o trânsito,
que vise à conscientização de todos os indivíduos para o respeito às
normas de trânsito e ao fortalecimento da cidadania.

Art. 2º – As ações, as atividades e os projetos de educação para o
trânsito serão acompanhados e avaliados pelo órgão executivo de
trânsito, por meio de reuniões e encontros regionais e de um encontro
estadual, a ser realizado anualmente.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Antônio
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Júlio - Neider Moreira - Sargento Rodrigues.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.728/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.728/2008, de autoria do Deput ado Deiró Marra,
que altera a Lei n° 12.179, de 1996, que declara de  utilidade pública a
Fundação Orientadora e de Recuperação por Trabalhos e
Espiritualidade Padre Eustáquio, com sede no Município de
Patrocínio, foi aprovado em turno único, na forma do Substitutivo n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.728/2008
Dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 12.179, de 31 de maio de 1996,

que declara de utilidade pública a Fundação Orientadora e de
Recuperação por Trabalhos e Espiritualidade Padre Eustáquio, com
sede no Município de Patrocínio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – O art. 1° da Lei n° 12.179, de 31 de maio  de 1996, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Fu ndação Padre

Eustáquio – Casa da Menina, com sede no Município de Patrocínio.”.
Art. 2° – A ementa da Lei n° 12.179, de 1996, passa  a ser: “Declara

de utilidade pública a Fundação Padre Eustáquio – Casa da Menina,
com sede no Município de Patrocínio.”.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Gilberto Abramo.
PARECER SOBRE AS EMENDAS NOS 1 A 4 AO PROJETO DE LEI

Nº 2.164/2008
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.164/2008
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“altera a Lei nº 13.663, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre a
Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa-MG”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/3/2008, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A primeira
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria
na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou, e as demais comissões
opinaram pela aprovação do projeto.

Durante a fase de discussão em 1º turno no Plenário, foram
apresentadas as Emendas nos 1 a 4, sobre as quais cabe a esta
Comissão opinar na forma do art.188, § 2º, combinado com o art. 102,
I, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei 2.164/2008, como já foi apontado no parecer da

Comissão de Constituição e Justiça, visa aperfeiçoar a legislação
básica que organiza a Copasa, promovendo alterações pontuais na
Lei nº 6.084, de 15/5/73, modificada pela Lei nº 13.663, de 2000.
Aquela comissão apresentou o Substitutivo nº 1, afastando os
problemas constantes na proposta inicial.

Esta Comissão, ao examinar o mérito da proposição, já teve a
oportunidade de expressar o seu entendimento de que saneamento
básico é um tema que deve permanecer constantemente em debate
nesta Casa, em virtude de sua importância para o desenvolvimento do
Estado de Minas Gerais e tendo em vista a qualidade de vida do povo
mineiro. Nesta proposição, devemo-nos ater ao seu conteúdo. Em
Plenário, foram apresentadas quatro emendas pela Deputada Elisa
Costa.

As Emendas nos 1 e 4 propõem a alteração do objeto da Copasa. A
eventual aprovação de uma prejudica a outra. A Emenda nº 4 traz
para o objeto da Copasa a definição de saneamento básico
estabelecida pela Lei nº 11.445, de 5/1/2007. A referida definição é -
como não poderia deixar de ser - ampla, porque pretendeu-se, ao
aprovar a referida lei, oferecer um marco normativo que discipline as
diversas questões que repercutem no saneamento básico. Assim, o
mencionado conceito envolve a limpeza urbana e o manejo de
resíduos sólidos, bem como a drenagem e o manejo de águas fluviais
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urbanas, áreas de atuação que não se enquadram no campo de
atuação da Copasa, e não há demanda dos Municípios de que a
Copasa atue nessas áreas, atendidas pela iniciativa privada. A
Emenda nº 1, por sua vez, restringe a atuação da Copasa, retirando-
lhe o tratamento de lixo industrial. Ressalte-se que o projeto de lei em
tela não pretende a inclusão do tratamento do lixo industrial como
objeto da Copasa, pois a possibilidade de a empresa atuar neste
campo já se inclui nos objetivos desta empresa segundo a legislação
em vigor.

Não obstante, reconhecendo a consistência da justificação que
acompanha a emenda e demonstrando disposição de acatar as
contribuições dos parlamentares independentemente de suas
posições político-partidárias, apresentamos a Emenda nº 5, que
corresponde a um aperfeiçoamento da Emenda nº 4, na medida em
que suprime do conceito de saneamento básico adotado pela
legislação federal a drenagem e o manejo das águas pluviais urbanas.

A Emenda nº 3 apenas retira a expressão “com pessoas de direito
público ou privado” do inciso VII do art. 3º do Substitutivo nº 1. Trata-
se de emenda que apenas aperfeiçoa a redação do dispositivo, não
promovendo nenhuma alteração na interpretação que se pode ter do
texto normativo que se pretende aprovar. Sendo assim, opinamos por
sua provação.

A Emenda nº 2, por sua vez, autoriza a Copasa a participar apenas
de forma majoritária no capital de empresas que tenham objetivos
sociais relacionados à prestação de serviços de saneamento básico. A
emenda pretende manter a regra que está em vigor, nos termos do
art. 3º, V, da Lei nº 6.084, de 15/5/73, que veda a participação
minoritária da Copasa no capital de sociedades com o mesmo objetivo
social. Ora, não faz sentido permitir que a empresa possa comprar a
maioria das ações de outra empresa, mas não possa comprar a
minoria delas, uma vez que, como estabelece a máxima consagrada
pela hermenêutica jurídica, “quem pode o mais pode o menos”. Se a
Copasa pode adquirir a maioria das ações, padece de consistência
lógica restringir a aquisição de um bloco minoritário das ações de
determinada empresa. A proposição em exame tem o mérito de
afastar essa inconsistência da legislação em vigor, de forma que a
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Emenda nº 2 não merece o apoio desta Comissão.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação das Emendas 3 e
5, e pela rejeição das Emenda nos 1, 2 e 4 ao Projeto de Lei nº
2.164/2008.

Com a aprovação da Emenda nº 5, ficam prejudicadas a Emendas
nº 1 e 4.

EMENDA 5
Dê-se ao parágrafo único do art. 1º, a que se refere o art. 1º do

Substitutivo nº 1, a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
‘Art. 1º - (...)
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se

saneamento básico o conjunto de serviços, infra-estrutura e
instalações operacionais de:

I - abastecimento de água potável: constituído pelas atividades,
infra-estruturas e instalações necessárias ao abastecimento público
de água potável, desde a captação até as ligações prediais e
respectivos instrumentos de medição;

II - esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-
estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento
e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as
ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;

III - limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de
atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta,
transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e
do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias
públicas.’.”.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Chico Uejo, relator - Lafayette de

Andrada - André Quintão - Ademir Lucas - Ivair Nogueira.

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de aplauso à Cenibra por seus 35 anos de fundação (Requerimento
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nº 2.915/2008, do Deputado Doutor Viana);
de congratulações com o Senac Minas pelos 40 anos do Hotel

Escola Senac Grogotó (Requerimento nº 2.960/2008, do Deputado
Vanderlei Miranda);

de congratulações com a comunidade de São João da Ponte pelos
65 anos de emancipação desse Município (Requerimento nº
2.971/2008, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Taiobeiras pelos 55 anos
de emancipação desse Município (Requerimento nº 2.972/2008, do
Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Patis pelos 13 anos de
emancipação desse Município (Requerimento nº 2.973/2008, do
Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Olhos-d`Água pelos 13
anos de emancipação desse Município (Requerimento nº 2.974/2008,
do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Pai Pedro pelos 13 anos
de emancipação desse Município (Requerimento nº 2.975/2008, do
Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Vargem Grande do Rio
Pardo pelos 13 anos de emancipação desse Município (Requerimento
nº 2.976/2008, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Mirabela pelos 46 anos de
emancipação desse Município (Requerimento nº 2.977/2008, do
Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Joaquim Felício pelos 46
anos de emancipação desse Município (Requerimento nº 2.978/2008,
do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Miravânia pelos 13 anos
de emancipação desse Município (Requerimento nº 2.979/2008, do
Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Lagoa dos Patos pelos 46
anos de emancipação desse Município (Requerimento nº 2.980/2008,
do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Catuti pelos 13 anos de
emancipação desse Município (Requerimento nº 2.981/2008, do
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Deputado Arlen Santiago);
de congratulações com a comunidade de Águas Vermelhas pelos 46

anos de emancipação desse Município (Requerimento nº 2.982/2008,
do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de São Francisco pelos 131
anos de emancipação desse Município (Requerimento nº 2.983/2008,
do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Porteirinha pelos 70 anos
de emancipação desse Município (Requerimento nº 2.984/2008, do
Deputado Arlen Santiago);

de aplauso ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado pela eficiência
das ações de salvamento do Sr. José Francisco da Silva, acidentado
quando trabalhava como cisterneiro (Requerimento nº 2.985/2008, do
Deputado Hely Tarqüínio);

de congratulações com a Escola Estadual Dr. Carlos Albuquerque,
de Montes Claros, pelo recebimento do Prêmio Mérito Institucional,
concedido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - CNPq -, pelo Grupo Gerdau e pela Fundação Roberto
Marinho (Requerimento nº 2.988/2008, da Deputada Ana Maria
Resende);

de aplauso à Vallourec e Mannesmann Tubes - V&M do Brasil S.A. -
pelo recebimento do Prêmio Mineiro de Qualidade - PMQ
(Requerimento nº 2.996/2008, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Grupo Gerdau pelo recebimento do Prêmio Mineiro
de Qualidade - PMQ (Requerimento nº 2.997/2008, do Deputado
Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Luiz Fernando Esteves Martins pelo
recebimento do título Empresário do Ano de 2008, concedido pela
Federaminas, na promoção Mérito Empresarial 2008, a partir de
indicação da Associação Comercial de Governador Valadares
(Requerimento nº 2.998/2008, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Toshiba Transmissão e Distribuição do
Brasil Ltda. por seus 40 anos de atividades no Brasil e pela
inauguração de suas novas instalações (Requerimento nº 2.999/2008,
do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a CDL Jovem de Belo Horizonte por seus 20
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anos de fundação (Requerimento nº 3.000/2008, do Deputado
Gustavo Valadares);

de congratulações com a comunidade de Abadia dos Dourados
pelos 60 anos de emancipação desse Município (Requerimento nº
3.002/2008, do Deputado Hely Tarqüínio);

de congratulações com a comunidade de Arapuá pelos 46 anos de
emancipação desse Município (Requerimento nº 3.003/2008, do
Deputado Hely Tarqüínio).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 77ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/11/2008
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: Requerimento do Deputado Getúlio Neiva;
aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº
2.749/2008; requerimento do Deputado Elmiro Nascimento; aprovação
do requerimento - Votação, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº
2.750/2008; aprovação com a Emenda nº 1 - Votação, em 1º turno, do
Projeto de Resolução nº 2.751/2008; requerimento do Deputado
Elmiro Nascimento; aprovação do requerimento - Votação, em 1º
turno, do Projeto de Lei nº 2.616/2008; aprovação - Discussão, em 1º
turno, do Projeto de Lei Complementar nº 33/2007; encerramento da
discussão; inexistência de quórum especial para votação - Discussão,
em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.716/2007; apresentação do
Substitutivo nº 1; encerramento da discussão; votação do Substitutivo
nº 1 ao vencido em 1º turno; aprovação; prejudicialidade da Emenda
nº 1 - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.451/2008;
encerramento da discussão; aprovação - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 699/2007; designação de relator; emissão de parecer
pelo relator; apresentação do Substitutivo nº 1; encerramento da
discussão; encaminhamento do substitutivo com o projeto à Comissão
de Fiscalização Financeira - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei
nº 2.177/2008; apresentação da Emenda nº 6; encerramento da
discussão; encaminhamento da emenda com o projeto à Comissão de
Administração Pública - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
2.394/2008; questão de ordem - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes -
Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -
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Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico
Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma
Diniz - Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão
- Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres - Neider Moreira -
Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -
Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Vanderlei
Jangrossi - Wander Borges - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h14min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

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

reunião o Projeto de Resolução nº 2.748/2008 e os Projetos de Lei nºs
1.985, 2.432, 2.474, 2.573, 2.576 e 2.614/2008, apreciados na
extraordinária realizada ontem à noite, e o Projeto de Lei nº
2.164/2008, que recebeu emendas na referida reunião e foi devolvido
à Comissão de Administração Pública, para parecer.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Getúlio
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Neiva solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
Projeto de Lei nº 637/2007 seja apreciado em último lugar. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 2.749/2008, da
Mesa da Assembléia, que aprova a apresentação de proposta de
emenda à Constituição Federal. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. Vem à
Mesa requerimento do Deputado Elmiro Nascimento solicitando o
adiamento da votação do projeto. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 2.750/2008, da
Mesa da Assembléia, que aprova a apresentação de proposta de
emenda à Constituição Federal. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. Em
votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Resolução nº
2.750/2008 com a Emenda nº 1. À Mesa da Assembléia.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 2.751/2008, da
Mesa da Assembléia, que aprova a apresentação de proposta de
emenda à Constituição Federal. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. Vem à
Mesa requerimento do Deputado Elmiro Nascimento solicitando o
adiamento da votação do projeto. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.616/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reverter o imóvel que especifica ao Município de Uberaba. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão
de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 33/2007,
da Deputada Cecília Ferramenta, que acrescenta o inciso IV ao art. 5º
da Lei Complementar nº 90, de 2006. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Assuntos
Municipais opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência
verifica, de plano, que não há quórum especial para votação de
projeto de lei complementar, mas que há para a apreciação das
demais matérias constantes na pauta.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.716/2007, da
Deputada Gláucia Brandão, que dispõe sobre a prática de educação
física nas escolas públicas e privadas do Sistema Estadual de
Educação. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1º turno com a Emenda nº 1, que apresenta.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
ACORDO DE LÍDERES

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais:

A maioria dos Líderes que este subscrevem acordam que seja
apresentado substitutivo da Deputada Gláucia Brandão ao Projeto de
Lei nº 1.716/2007, em 2º turno.

Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2008.
Luiz Humberto Carneiro, Líder do BSD - Agostinho Patrús Filho,

Líder do BPS - Almir Paraca, Líder do PT - Jayro Lessa, Líder do DEM
- Dimas Fabiano, Líder do PP - Paulo Guedes, Líder da Minoria.

SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.716/2007
Dispõe sobre a prática de educação física nas escolas públicas e

privadas do Sistema Estadual de Educação.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – A educação física é componente curricular  obrigatório de

todas as séries ou anos dos ciclos dos níveis fundamental e médio de
ensino das escolas públicas e privadas integrantes do Sistema
Estadual de Educação.



1207

Parágrafo único – Como atividade extracurricular, a educação física
abrange práticas socioeducativas diversas desenvolvidas no âmbito
do desporto educacional e visa a contribuir para a formação integral
do aluno.

Art. 2° – A educação física será ofertada obrigator iamente no turno
em que o aluno esteja matriculado, sendo admitida sua freqüência no
contraturno, desde que lhe seja assegurada vaga pelo
estabelecimento de ensino.

Art. 3° – São reservados ao detentor de diploma de curso superior
de graduação em educação física, na modalidade de licenciatura
plena, o exercício da docência e a orientação prática do componente
curricular de que trata esta lei, observada a legislação federal
pertinente, em especial, o disposto no art. 62 da Lei n° 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional.

Parágrafo único – O docente habilitado em educação física, na
modalidade de licenciatura plena, poderá integrar as equipes
responsáveis pela realização das atividades extracurriculares de que
trata o parágrafo único do art. 1º.

Art. 4° – Nas localidades em que há falta comprovad a de professor
habilitado nos termos do “caput” do art. 3º, os órgãos competentes do
Sistema Estadual de Educação, na organização do quadro de pessoal
e designação para o exercício de função pública na rede estadual de
ensino, fixarão critérios alternativos para preenchimento das vagas,
em consonância com as diretrizes emanadas pelo Conselho Nacional
de Educação.

Art. 5° – Fica revogada a Lei n° 15.030, de 20 de j aneiro de 2004.
Art. 6° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2008.
Gláucia Brandão
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um
substitutivo da Deputada Gláucia Brandão, que recebeu o nº 1,
apoiado pela maioria dos membros do Colégio de Líderes, e que, nos
termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno, será votado
independentemente de parecer. Em votação, o Substitutivo nº 1 ao
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vencido em 1º turno. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a
aprovação do Substitutivo nº 1, fica prejudicada a Emenda nº 1. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.716/2007 na
forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.451/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Teófilo Otôni o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 699/2007, do Deputado
Sargento Rodrigues, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter
ao Município de Conceição das Alagoas o imóvel que especifica. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira perdeu prazo para emitir
parecer. A Presidência, nos termos do § 2º do art. 145 do Regimento
Interno, designa relator da matéria o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, para emitir seu
parecer.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, meu parecer é o
seguinte:

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 699/2007
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, a proposição em tela

recebeu parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que opinou
pela sua constitucionalidade.

A Comissão de Fiscalização Financeira perdeu prazo para emitir seu
parecer.

Designado relator em Plenário, este Deputado opina pela sua
aprovação, na forma apresentada.

Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores
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inscritos.
- Vem à Mesa:

SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 699/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição das

Alagoas 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

Conceição das Alagoas 50% (cinqüenta por cento) do imóvel
constituído por terreno com área de 3.080,00 m² (três mil e oitenta
metros quadrados), situado nessa cidade, à Rua Quintino Bocaiúva,
esquina com a Rua Aimorés, confrontando pela frente, numa extensão
de 77m (setenta e sete metros), com a Rua Aimorés, com as Ruas
Manoel Gonçalves dos Santos e Adelino de Oliveira, e com terrenos
da municipalidade registrado sob o nº 4.165, no livro 3-G de
Transcrições das Transmissões, no dia 18 de novembro de 1968, pág.
38vº a 39v°, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Conceição das Alagoas.

§ 1º – A parcela de 50% (cinqüenta por cento) do imóvel descrito no
“caput” deste artigo, a ser doada ao Município de Conceição das
Alagoas, destina-se à edificação de uma Unidade Integrada de
Desenvolvimento Social, com o objetivo de promover a oferta de
serviços de assistência social, educação, saúde, alimentação, cultura,
esporte e lazer às pessoas de baixa renda, coordenado e adaptado às
demandas sociais do Município.

§ 2º - A parcela residual de 50% (cinqüenta por cento) do imóvel
descrito no “caput” deste artigo será afetada à Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais para desenvolvimento de suas atividades
administrativas e operacionais no Município de Conceição das
Alagoas.

Art. 2º - A parcela de imóvel doada de que trata esta lei reverterá ao
patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista no artigo anterior.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2008.
Sargento Rodrigues
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O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um
substitutivo do Deputado Sargento Rodrigues, que recebeu o nº 1, e
que, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha
o substitutivo com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira,
para parecer.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.177/2008, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a criação do Conselho
Estadual de Promoção da Igualdade Racial e dá outras providências.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, e com as Emendas nºs 1 e
2, que apresenta. A Comissão de Direitos Humanos opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Administração
Pública e com as Emendas nºs 3 a 5, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA Nº 6 AO PROJETO DE LEI Nº 2.177/2008

Acrescente-se ao art. 8º do Capítulo III, o seguinte inciso IV:
“CAPÍTULO III

(...)
Art. 8º - (...)
(...)
IV - Programas de ações de combate ao racismo.”.
Acrescente-se onde convier o seguinte Capítulo:

“CAPÍTULO
DO FUNDO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
Art. 1º - Fica criado o Fundo Estadual de Promoção da Igualdade

Racial para a implementação de políticas públicas que tenham como
promover a igualdade de oportunidades e a inclusão social dos afro-
brasileiros no Estado de Minas Gerais, especialmente nas seguintes
áreas:

Art. ... - O Fundo Estadual de Promoção da Igualdade Racial,
vinculado ao Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial,
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será constituído por:
I - Dotação consignada anualmente no orçamento do Estado, para

atividades vinculadas ao Conselho Estadual de Promoção da
Igualdade Racial;

II - Transferência de recursos financeiros oriundos dos tesouros
federal e estadual;

III - Doações, auxílios, contribuições e legados, transferência de
entidades nacionais, internacionais, governamentais e não-
governamentais que lhe venham a ser destinados;

IV - Recursos advindos de convênios, acordos e contratos firmados
entre o Estado e instituições privadas e públicas, nacionais e
internacionais, federais, estaduais e municipais;

V - Produtos de aplicações financeiras dos recursos disponíveis,
respeitada a legislação em vigor;

VI - Outros recursos que por ventura lhe forem destinados.
Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2008.
Luiz Tadeu Leite
Justificação: O reconhecimento de que a pobreza atinge

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

O Governador do Estado, ao encaminhar a esta Casa Legislativa a
Mensagem nº 178/2008, que encaminha o Projeto de Lei nº
2.177/2008, que se pretende emendar, reconhece essa assertiva ao
mencionar que “(...) como sabido, o Estado brasileiro caracteriza-se
pela diversidade étnica, cultural, social e econômica, em função de
que, ao longo de nossa História, registram-se violações aos direitos
fundamentais do cidadão. Nesse contexto, propõe-se agora a criação
do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, para
implemento de políticas públicas de combate à referida
discriminação.” A proposta do Executivo Estadual é, como se vê, criar
um conselho que viabilize a implantação de políticas públicas
objetivando a eliminação das desigualdades e garantindo
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representatividade a minorias discriminadas.
Parabenizamos o Executivo pela iniciativa de propor a criação do

conselho mencionado. Há, no entanto, uma pergunta: sem verba,
como ele irá funcionar de fato? De nada adianta sua criação e
implantação se ele não tem como exercer as funções e
responsabilidades que lhe são atribuídas. É preciso que se crie o
Fundo Estadual de Promoção da Igualdade Racial, para dar-lhe as
condições de trabalhar, exercer as suas funções que, por si só, são
nobres e dignas de louvor.

Ressaltamos que há no Estado de Minas Gerais sete Conselhos
Municipais de Promoção da Igualdade Racial (nas cidades de
Tupaciguara, Nova Era, Lagoa da Prata, Manhuaçu, Santos Dumont,
Barbacena e Ponte Nova) que, para que houvesse pleno
funcionamento, foram criados com um fundo, que lhes tem dado
sustentação financeira para cumprirem suas finalidades legais. E não
pode ser diferente no restante do Estado já que se pretende, se não,
acabar, pelo menos minimizar os efeitos danosos da desigualdade
racial em seu território.

Portanto, nobres colegas, criar o Conselho e não lhe destinar verba
para seu pleno funcionamento é dar com uma mão e tirar com a outra,
ou seja, existirá, mas não funcionará. É por isso que conto com apoio
e aprovação desta emenda.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto
uma emenda do Deputado Luiz Tadeu Leite, que recebeu o nº 6, e
que, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha
a emenda com o projeto à Comissão de Administração Pública, para
parecer.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.394/2008, do
Governador do Estado, que altera a Lei nº 14.699, de 6/8/2003, que
dispõe sobre formas de extinção e garantias do crédito tributário,
altera a Lei nº 6.763, de 26/12/75, a Lei nº 13.470, de 17/1/2000, a Lei
nº 14.062, de 20/11/2001, e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Questão de Ordem



1213

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, até gostaria de fazer uma
discussão sobre esse projeto que penso ser importante, mas V. Exa.
pode verificar, de plano, que não há quórum para discussão. Então,
solicito a V. Exa. o encerramento da reunião.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo
mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a
extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/11/2008
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Antônio Júlio, Célio Moreira e Fábio Avelar (substituindo este ao
Deputado Délio Malheiros, por indicação da Liderança do BPS),
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Antônio Carlos Arantes e Domingos Sávio. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Antônio Júlio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir a
recente decisão da Cemig de cancelar os contratos de cobrança de
outros valores na conta de energia elétrica, e comunica o recebimento
do ofício do Sr. Isaac Di Kaltma, Vereador da Câmara Municipal de
Vazante, solicitando seja apresentada proposição de lei que disponha
sobre a proibição da cobrança da taxa de religação quando efetivado
o corte de energia elétrica ou dos serviços de abastecimento de água
por inadimplência do consumidor. O Presidente acusa o recebimento
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores
citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.725/2008, no 1º turno
(Deputado Célio Moreira) e 2.594/2008, no 1º turno (Deputado Carlos
Pimenta). A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir
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os Srs. Márcio Baumgratz, Superintendente de Relacionamento
Comercial, representando o Presidente da Cemig, Sr. Djalma Bastos
de Morais; Sergio Freesz, Gerente de Faturamento da Cemig; José
Antônio Baeta de Melo Cançado, Promotor de Justiça de Defesa do
Consumidor; Marcelo Rodrigo Barbosa, Coordenador do Procon da
Assembléia Legislativa; Edson Nunes de Oliveira, Superintendente-
Geral da Associação de Promoção Humana Divina Providência;
Eduardo de Souza Maia, Analista do Ministério Público; José Marcos
Soares de Souza; Presidente da Associação das Entidades do 3º
Setor - Aetes-MG, que são convidados a tomar assento à mesa. Na
condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, o
Deputado Célio Moreira tece as considerações iniciais. Logo após,
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das
notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. 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, na forma
do Substitutivo n° 1, do Projeto de Lei nº 2.758/20 08 (relator:
Deputado Célio 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 dos Deputados Délio Malheiros em que
solicita seja realizada reunião conjunta com a Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas, para debater, em
audiência pública, a implementação de novos postos de pedágio nas
estradas de Minas Gerais; Antônio Júlio (9) em que solicita sejam
enviados aos Secretários de Fazenda; de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento; ao Secretário de Comércio Exterior do Ministério da
Indústria e Comércio Exterior; ao Ministro de Agricultura e
Abastecimento; ao Presidente do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica e ao Procurador-Geral de Justiça pedido de informações
sobre as providências tomadas em relação às conclusões do relatório
final da CPI desta Casa que apurou, entre 2001 e 2002, os
mecanismos de formação do preço do leite no comércio e indústria no
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Estado; seja enviado ao Presidente da Associação Mineira de
Municípios pedido de informação quanto à existência de política de
incentivo a aquisição de leite "in natura" pelas prefeituras do Estado; e
seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial para debater, em audiência pública, as
possívies soluções para a crise que atinge os produtores de leite do
Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, dos convidados e demais participantes,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio - Carlos Pimenta.

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/11/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ronaldo Magalhães e Wander Borges membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Weliton Prado, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ronaldo Magalhães,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão. O
Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei Complementar nº
28/2007, no 1º turno, que recebeu as emendas nºs 2 a 22 em
Plenário, para o qual designou o Deputado Wander Borges relator da
matéria. 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 3.032, 3.038,
3.039, 3.040 e 3.041/2008. 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 Dinis Pinheiro, em que
solicita seja realizada audiência pública com a finalidade de obter
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informações sobre as inundações que colocam em risco famílias no
Bairro Jardim das Oliveiras e região, no Município de Ibirité; Weliton
Prado, em que solicita seja realizada audiência pública para debater o
déficit de leitos hospitalares credenciados pelo SUS, especialmente
em unidades de terapia intensiva na Macrorregião Triângulo do Norte;
e Carlin Moura, em que solicita seja realizada audiência pública para
debater os critérios de apuração do VAF, previstos no Decreto nº
44.442, de 25/1/2007. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, amanhã, às
14h30min, com a finalidade de apreciar o parecer para o 1º turno
sobre as emendas apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei
Complementar nº 28/2007, do Governador do Estado, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Wander Borges.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/11/2008
Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, André Quintão, Chico Uejo, Inácio Franco, Ivair
Nogueira e Lafayette de Andrada (substituindo este ao Deputado
Ademir Lucas, por indicação da Liderança do BSD ), membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Fábio
Avelar. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elmiro
Nascimento, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado 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 das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.177/2008, no 1º turno
(Deputado Ademir Lucas), e 2.827/2008, 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 Presidente
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determina a distribuição de avulsos, solicitada pelo relator, Deputado
Chico Uejo, do parecer sobre as emendas apresentadas em Plenário
ao Projeto de Lei nº 2.164/2008, em 1º turno, o qual conclui pela
aprovação das Emendas nºs 3 e 5, esta apresentada por esta
Comissão, e pela rejeição das Emendas nºs 1, 2 e 4. Após discussão
e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do
Projeto de Lei nº 2.794/2008 (relator: Deputado Chico Uejo) na forma
do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, hoje, dia 20, às 16h15min, a fim de apreciar o
parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.164/2008, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Fábio Avelar - Chico Uejo - André

Quintão - Lafayette de Andrada - Ademir Lucas - Ivair Nogueira.

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

2.553/2008
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em tela

tem como finalidade declarar de utilidade pública a Banda Marcial
Machado Alves – Bammalves –, com sede no Município de Passa-
Vinte.

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 2.553/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Banda Marcial Machado Alves, com sede no Município de Passa-
Vinte, que possui como finalidade precípua estimular o
desenvolvimento de atividades culturais e artísticas, especialmente da
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arte musical.
Para a consecução desse propósito, mantém uma escola e uma

banda marcial para o ensino da música, o que estimula os jovens da
comunidade a freqüentarem as aulas, tendo em vista a sua
socialização e profissionalização.

Além disso, promove o entretenimento da população local por meio
de apresentações em eventos cívicos, artísticos, religiosos, culturais e
recreativos no Município e região.

Diante dessas considerações, entendemos que a instituição merece
o título de utilidade pública.

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

nº 2.553/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.761/2008

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Deputado Bráulio Braz, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a entidade denominada ABMIND - Apoio
e Integração a Comunidade Negra, Indígena e Carentes de Muriaé e
Regiões, com sede no Município de Muriaé.

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 2.761/2008 pretende declarar de utilidade pública

a entidade Apoio e Integração a Comunidade Negra, Indígena e
Carentes de Muriaé e Regiões, que tem como finalidade precípua a
melhoria da qualidade de vida dos seus integrantes, conscientizando-
os da sua importância na consolidação da cidadania e da democracia.

Para alcançar seus propósitos, busca promover a ascensão social,
econômica e cultura da população negra e indígena, proporcionando-
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lhe acesso à educação e ao mercado de trabalho; recebe, investiga e
denuncia, na forma da lei, todas as questões de racismo, sexismo e
situação de violência, opressão e exclusão.

Esse trabalho é desenvolvido dentro de um contexto de
solidariedade e cooperação, buscando um convívio saudável dos
negros, índios, pessoas carentes e seus familiares com a comunidade
local.

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 do seu estatuto.

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

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

nº 2.761/2008 em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2008.
Durval Ângelo, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 19/11/2008

Às 9h15min, comparecem no Rancho Alegre, Município de São
Francisco do Glória, os Deputados João Leite e Braulio Braz
(substituindo este ao Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança
do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
e subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a obter, em audiência pública,
esclarecimentos sobre as investigações relativas ao homicídio do ex-
Prefeito Municipal Gilberto Souza e Silva, ocorrido no dia 13/1/2008,
na cidade de Piúma, Espírito Santo. O Deputado João Leite,
Presidente desta reunião, informa que o Deputado Durval Ângelo
avocou para si a relatoria do Projeto de Lei n° 2.7 61/2008, em turno
único. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os
Srs. Luciano Dias Paes Neto, Geraldo Laviola, respectivamente
Prefeito Municipal e Presidente da Câmara Municipal de São
Francisco do Glória; Nicolau Pedrosa Mendonça; Inácio Dolizete
Ricardo; Robson Manoel da Silva; Reinaldo José de Magalhães, que
são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, substituindo o
Deputado Durval Ângelo, autor do requerimento que deu origem ao
debate, tece as considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. 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 novembro de 2008.
Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
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ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/11/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ronaldo Magalhães e Wander Borges, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Antônio
Júlio. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Weliton
Prado, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Wander Borges, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na
fase de discussão do Parecer sobre as Emendas apresentadas em
Plenário ao Projeto de Lei Complementar nº 28/2007, que conclui pela
rejeição das Emendas nºs 2 a 22 e pela aprovação das Emendas nºs
23 e 24 apresentadas por esta Comissão, o Deputado Antônio Júlio
solicita adiamento de discussão do parecer, o que é aprovado. Passa-
se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Paulo Guedes, em que solicita
seja realizada audiência pública no Município de São Francisco para
discutir a grave situação, causada pela seca, em que se encontra a
região 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, 25 de novembro de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Ademir Lucas.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/11/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Eros Biondini e João Leite, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Fábio Avelar.
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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 comunica o
recebimento de ofício do Sr. Murilo de Campos Valadares, Secretário
de Políticas Urbanas de Belo Horizonte, publicado no “Diário do
Legislativo”, em 14/11/2008. 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 Eros Biondini em que solicita seja realizada reunião de
audiência pública para discutir a situação do futebol feminino 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, 25 de novembro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite - Eros Biondini - Carlin

Moura.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.021/2008

PROPONENTE: Antônio Eustáquio Gomes
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Capitão Enéas
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e

Desenvolvimento
PROGRAMA: 056
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Nome: Pavimentação da Estrada da Produção
Finalidade: Conclusão da Estrada da Produção, que se encontra em

fase de conclusão, ligando os Municípios de Montes Claros, São João
da Ponte e Capitão Enéas.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.022/2008
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PROPONENTE: Antônio Eustáquio Gomes
ENTIDADE: Associação Mineira dos Municípios da Área da Sudene

- Amams.
ÁREA DE RESULTADOS: Logística de Integração e

Desenvolvimento
PROGRAMA:
AÇÃO:
PROPOSTA:
Implantação do programa “Links Estruturantes” que pavimentará as

estradas do Norte de Minas:
1) Transfranciscana – ligando Ponto Chique – São Romão – São

Francisco – Pedras de Maria da Cruz
2) Estrada de Riacho dos Machados – Porteirinha
3) Rio Pardo de Minas – Mato Verde
4) Fracisco Dumont - Jequitaí

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.023/2008
PROPONENTE: Antônio Eustáquio Gomes
ENTIDADE: Associação Mineira dos Municípios da Área da Sudene

- Amams.
ÁREA DE RESULTADOS: Qualidade Ambiental
PROGRAMA: 113
AÇÃO:
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Finalidade: Recuperação das bacias hidrográficas do Norte de

Minas, principalmente a bacia do Rio Verde Grande.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.024/2008

PROPONENTE: Antônio Eustáquio Gomes
ENTIDADE: Associação Comercial e Industrial de Montes Claros.
ÁREA DE RESULTADOS: Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.
PROGRAMA: 108 Desenvolvimento e Fomento do Turismo
AÇÃO: 4098 Desenvolvimento Regional
PROPOSTA:
Criação de ação nova, com os seguintes atributos:
Construção do Centro de Convenções de Montes Claros a fim de
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beneficiar todos os Municípios da região, uma vez que tal
empreendimento se prestará a divulgar a economia da região, bem
como o turismo, eventos e atividades culturais.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.025/2008
PROPONENTE: Antônio Eustáquio Gomes
ENTIDADE: Unimontes - Universidade Estadual de Montes Claros.
ÁREA DE RESULTADOS: Inovação, Tecnologia e Qualidade.
PROGRAMA: 129
AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA PROPOSTA:
Ampliação do volume de recursos destinados à Unimontes.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.026/2008
PROPONENTE: Antônio Eustáquio Gomes
ENTIDADE: Consórcio Intermunicipal do Médio São Francisco.
Área de Resultados: Vida Saudável
Programa: 044
Ação: 4308
Proposta:
Ampliação do Hospital de Januária para torná-lo hospital de

referência para o atendimento da população de 26 Municípios
vizinhos.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.027/2008
PROPONENTE: Hélio Emiliano Moreira
ENTIDADE: Ação Social Igreja Batista Salgado Filho
ÁREA DE RESULTADOS: Protagonismo Juvenil
PROGRAMA: 027
AÇÃO:
PROPOSTA:
Interação do Programa 027 – Minas Olímpica com a área de saúde,

notadamente no caso da anemia falciforme, com a finalidade de se
evitar a exclusão social.

REQUERIMENTO Nº 3.068/2008
Do Deputado Doutor Viana, em que pleiteia seja solicitado ao

Governador do Estado que desenvolva gestões junto ao Governador
do Rio de Janeiro com vistas à implantação de portos na região de
Sepetiba, com a participação da iniciativa privada, para o escoamento
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da produção de minérios do Estado. (- À Comissão de Turismo.)
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.783/2008
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em

epígrafe visa declarar de utilidade pública a União dos Artistas
Plásticos de Patos de Minas – Unart –, com sede no Município de
Patos de Minas.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.783/2008 pretende declarar de utilidade pública

a União dos Artistas Plásticos de Patos de Minas, que tem por escopo
criar, organizar, manter, promover e executar programas e projetos
culturais voltados às artes plásticas.

Com esse propósito, centraliza os vários segmentos das artes
plásticas em Patos de Minas, mantendo intercâmbio com outros
Municípios; promove e divulga o artista por meio de encontros,
exposições, cursos, palestras e feiras de arte; busca a integração
entre os criadores e as escolas no processo evolutivo das artes
plásticas.

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 2.783/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.886/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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Por intermédio da Mensagem nº 299/2008, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem como
objetivo dar denominação a obras-de-arte da MG-10 (Linha Verde).

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008
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 2.886/2008 trata de cinco obras-de-arte que

integram o complexo rodoviário da MG-10 (Linha Verde) e tem como
finalidade dar ao viaduto 12, no Km 13,7, de acesso ao Centro
Administrativo, a denominação de João Guimarães Rosa; ao viaduto
13, no Km 16,5, de acesso a Santa Luzia, a de Deputado Agostinho
Patrús; ao viaduto 14, no Km 23,7, de acesso à Comvap Açúcar e
Álcool Ltda., a de Prefeito Célio de Castro; ao viaduto 15, no Km 26,5,
acesso Sul Vespasiano, a de Governador Aureliano Chaves; e ao
viaduto 16, no Km 27, acesso Norte Vespasiano, a de Wadson Lima.

A Constituição da República fixa, no art. 22, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de caráter nacional. No art. 30,
enumera as que cabem ao Município, assegurando-lhe 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, que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadrem no
campo privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos pode ser objeto de disciplinamento jurídico por parte do
Estado membro.

Com fundamento nessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13.408, de
1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, exigindo que o homenageado
seja falecido e que se tenha destacado por relevantes serviços
prestados à coletividade. Em análise dos documentos anexados ao
projeto de lei em exame constata-se o cumprimento desses requisitos.

Ademais, a Carta mineira, no art. 66, não inseriu o assunto no
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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.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
apresentamos a Emenda nº 1, ao final deste parecer, para
acrescentar, no inciso V do art. 1º, o termo “Vereador”, para melhor
identificação do homenageado Wadson Lima.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.886/2008 com
a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao inciso V do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
V - viaduto 16, no Km 27, de acesso Norte Vespasiano: Vereador

Wadson Lima.”.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Neider Moreira - Sargento

Rodrigues - Fábio Avelar.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.886/2008
Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela visa

dar denominação a obras de arte da MG-10 – Linha Verde.
A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a
Emenda nº 1, que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva,
nos termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.886/2008 pretende denominar cinco viadutos

que integram o complexo rodoviário MG-10 – Linha Verde, com a
finalidade de homenagear destacados mineiros que deixaram
exemplos de honradez, seriedade e dedicação ao trabalho.
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O viaduto 12, no Km 13,7, de acesso ao Centro Administrativo,
passa a denominar-se João Guimarães Rosa, um dos mais
importantes escritores brasileiros de todos os tempos. Nascido em
Cordisburgo, começou ainda criança a estudar diversos idiomas e foi
também médico e diplomata. Seus contos e romances ambientam-se
quase todos no sertão brasileiro. Sua obra destaca-se, sobretudo,
pelas inovações de linguagem, sendo marcada pela influência de falas
populares e regionais. Tudo isso somado à sua erudição permitiu a
criação de inúmeros vocábulos a partir de arcaísmos e palavras
populares, invenções e intervenções semânticas e sintáticas.

O viaduto 13, no Km 16,5, de acesso a Santa Luzia, recebe a
denominação Deputado Agostinho Patrús, médico e político, nascido
na Capital mineira. Graduado em Medicina pela Universidade Federal
de Minas Gerais em 1966, especializou-se em Oftalmologia. Deputado
Estadual por seis legislaturas consecutivas, de 1983 a 2007, foi 1º-
Secretário e Presidente da Assembléia Legislativa, Presidente do
Colégio de Presidentes das Assembléias Legislativas Estaduais;
fundador e primeiro Presidente da União Nacional dos Legislativos
Estaduais – Unale –, Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor e Vice-Presidente das Comissões de Saúde e de
Educação. Ocupou os cargos de Secretário Adjunto de Estado de
Saúde; coordenador dos temas das áreas de saúde, previdência e
assistência social na Constituinte mineira; Secretário de Estado da
Casa Civil e de Transportes e Obras Públicas, além de Vice-
Presidente da Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig.

O viaduto 14, no Km 23,7, de acesso a Comvap Açúcar e Álcool
Ltda., passa a denominar-se Prefeito Célio de Castro, considerado por
muitos o político que mais compreendeu as necessidades do povo de
Belo Horizonte. Natural de Carmópolis de Minas, era formado em
Medicina e conhecido como o Dr. BH. Foi Deputado Federal por dois
mandatos, de 1986 a1994, tendo atuado na Constituinte nas áreas
dos direitos individuais e sociais, dos trabalhadores, da saúde, da
educação e dos povos indígenas. Foi Líder da Bancada do PSB na
Câmara e seu Presidente em Minas Gerais. Em 1992, foi eleito Vice-
Prefeito da Capital mineira, respondendo, no primeiro ano, pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Em seguida, elegeu-
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se Prefeito Municipal de Belo Horizonte por duas vezes consecutivas.
Coordenou a Frente Nacional de Prefeitos até 2000. Em novembro de
2001, deixou o cargo de Prefeito Municipal para tratamento de saúde.

O viaduto 15, no Km 26,5, de acesso sul a Vespasiano, passa a
denominar-se Governador Aureliano Chaves, que foi político,
engenheiro e professor, nascido em Três Pontas. Foi Deputado
Estadual e Federal, Governador do Estado de Minas Gerais e Vice-
Presidente da República, quando atuou como titular por dois períodos
relativamente extensos (dois meses em 1981 e cerca de um mês em
1983), devido aos problemas de saúde do então Presidente João
Figueiredo. Ocupou os cargos de Diretor da Eletrobrás, Secretário de
Estado de Educação e Ministro de Minas e Energia.

O viaduto 16, no Km 27, de acesso norte a Vespasiano, recebe a
denominação Wadson Lima, ex-Vereador e ex-Secretário de Esportes
no governo Célio de Castro. Professor de Educação Física, foi
treinador da Seleção Brasileira Feminina Juvenil de Vôlei, bem como
de várias equipes das ligas masculina e feminina de vôlei. Defensor
do esporte, foi um grande incentivador do “kick ball”, com
conhecimento profundo dessa modalidade.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, acrescenta ao nome do homenageado Wadson
Lima o termo “Vereador”, para sua adequada identificação.

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

2.886/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 45/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria dos Deputados Sargento Rodrigues e André Quintão, o
Projeto de Lei Complementar nº 45, de 2008, veda o assédio moral no
âmbito da administração pública direta e indireta do Estado de Minas
Gerais.
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Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de
Constituição Justiça, que concluiu pela sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

A Comissão de Administração Pública perdeu prazo para emitir seu
parecer.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 192 c/c o art. 188.

Fundamentação
O projeto em epígrafe tem por objetivo coibir o assédio moral no

âmbito da administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes do Estado de Minas Gerais, entendido como o ato que
submeta o servidor ou o militar estadual a procedimentos que
impliquem violação de sua dignidade ou, por qualquer forma, que o
sujeitem a condições de trabalho humilhante ou degradante.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbice de
natureza jurídico-constitucional à normal tramitação da proposição.
Evidenciou que o projeto define assédio moral, além de discriminar
situações específicas, próprias do ambiente de trabalho, que se
enquadram no modelo legal previsto. Acrescentou que a proposição
assegura o direito a ampla defesa no processo de apuração das
acusações imputadas, sob pena de nulidade. As penas
administrativas previstas na proposição são: advertência, suspensão,
que pode ser convertida em multa correspondente à metade do dia
trabalhado, e demissão, em caso de reincidência de falta punida com
suspensão. Finalizou informando que compete a cada ente político a
edição de normas jurídicas atinentes a seu quadro de servidores,
respaldado pelo princípio autonômico, o qual credencia qualquer
Estado membro a legislar sobre direito administrativo em geral.

O princípio constitucional da moralidade, nos termos do art. 37 da
Constituição da República, prevê que os agentes públicos têm de
atuar na conformidade dos princípios éticos. O projeto de lei em tela
configura expressamente as ilicitudes oriundas do assédio moral, que
sujeita as condutas viciadas a penas administrativas previstas na
proposição. Comportamentos astuciosos, eivados de malícia,
produzidos de maneira a confundir, dificultar ou minimizar o exercício
dos direitos do servidor público não podem e não devem ser admitidos
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pelo Estado de Minas Gerais. O processo administrativo e seus
requisitos já integram a estrutura dos entes políticos, razão pela qual
não há custos para implantação desse programa, que explicita
princípios morais e valores sociais funcionais, no âmbito da
administração pública.

Assim sendo, o projeto não encontra óbice do ponto de vista
financeiro, não causa impacto nas contas do Estado e nem fere a Lei
de Responsabilidade Fiscal. Este Relator entende, além disso, que as
medidas propostas pela proposição em tela também são carregadas
de relevante significado social. Por essas razões o projeto deve
prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar nº 45/2008, no 1º turno.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

Antônio Júlio - Agostinho Patrús Filho - Lafayette de Andrada.
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI N°

699/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em

epígrafe tem por escopo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter
ao Município de Conceição das Alagoas o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária perdeu
prazo para emitir seu parecer.

Durante a discussão do projeto em Plenário, no 1º turno, foi
apresentado o Substitutivo nº 1, do Deputado Sargento Rodrigues,
sobre o qual esta Comissão passa a emitir seu parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 699/2007 tem por objetivo conferir autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa fazer reverter ao
Município de Conceição das Alagoas terreno com área de 3.080m²,
situado na Rua Quintino Bocaiúva, esquina com Rua Aimorés, nesse
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Município, para a edificação de uma Unidade Integrada de
Desenvolvimento Social, com o objetivo de promover a oferta de
serviços nas áreas de assistência social, educação, saúde,
alimentação, cultura, esporte e lazer às pessoas de baixa renda, de
acordo com as demandas da localidade.

O Substitutivo nº 1, apresentado em Plenário, pretende autorizar a
doação de apenas 50% do referido imóvel para que, segundo o § 1º
do art. 1º, nessa área seja edificada a Unidade Integrada de
Desenvolvimento Social. O § 2º do referido dispositivo determina que
os 50% remanescentes permanecerão sob o domínio do Estado e
serão afetados à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – PMMG –,
para desenvolvimento de suas atividades administrativas e
operacionais.

Importa observar que o imóvel em tela foi doado ao Estado pelo
Município de Conceição das Alagoas, em 1968, para que ali fosse
construído um grupo escolar e só posteriormente passou a abrigar um
quartel da PMMG. Com o cumprimento da finalidade da doação, o
bem incorporou-se ao patrimônio estadual; em decorrência disso, seu
retorno ao patrimônio municipal deve ser efetivado por meio de
doação, como está previsto no Substitutivo nº 1.

Merece destaque o fato de o imóvel, atualmente, estar vinculado à
Polícia Militar, que, segundo informações do autor do Substitutivo nº 1,
embora pretenda edificar no local as instalações do 4º Pelotão da
Companhia Independente PM, concorda com a doação ao Município
de 50% da área.

Entretanto, a vinculação dos imóveis estaduais é matéria de
competência privativa do Governador, a quem cabe, nos termos do
inciso II do art. 90 da Constituição do Estado, exercer, com o auxílio
dos Secretários, a direção superior do Poder Executivo. Em
decorrência disso, a afetação do patrimônio público não pode ser
objeto de lei.

Assim, apresentamos o Substitutivo nº 2, ao final deste parecer, com
a finalidade de suprimir o § 2º do art. 1º do Substitutivo nº 1 e adequar
a redação da matéria à técnica legislativa.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela rejeição do Substitutivo nº 1 e pela
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aprovação do Projeto de Lei n° 699/2007, no 1° turn o, na forma do
Substitutivo nº 2, a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição das

Alagoas 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

Conceição das Alagoas 50% (cinqüenta por cento) do imóvel com
área 3.080m² (três mil e oitenta metros quadrados), situado na Rua
Quintino Bocaiúva, esquina com Rua Aimorés, nesse Município,
registrado sob o nº 4.165, a fls. 38v. a 39v. do Livro 3-G, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Conceição das Alagoas.

Parágrafo único - A parte do imóvel de que trata o “caput” deste
artigo destina-se à edificação de uma Unidade Integrada de
Desenvolvimento Social para atendimento às pessoas de baixa renda.

Art. 2º - O imóvel objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao
patrimônio do doador se, findo o prazo de cinco anos contados do
registro da escritura pública de doação, não for cumprida a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator - Sebastião Helvécio - Agostinho

Patrús Filho - Elisa Costa - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.547/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 2.547/2008, do Governador do Estado, “define
diretrizes para a formalização de parcerias entre o Estado e a
iniciativa privada e dá outras providências.”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 26/6/2008, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização
Financeira e Orçamentária e de Administração Pública.

Compete a esta Comissão, na forma do art. 102, III, “a”, combinado
com o art. 188 do Regimento Interno, examinar a juridicidade, a
constitucionalidade e a legalidade da proposta.

Fundamentação
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A proposição em análise define diretrizes para a formalização de
parcerias entre o Estado e a iniciativa privada, alterando
significativamente as disposições da Lei nº 12.276, de 24/7/96.

O art. 1º, em redação similar ao da citada lei, estabelece condições
para o Poder Executivo firmar ajuste com empresa ou grupo de
empresas que tenham estabelecimentos instalados ou em vias de
instalação no Estado, com o objetivo de realizar empreendimento para
o desenvolvimento econômico do Estado, em regime de parceria.

No entanto, o que mais releva destacar é que o referido art. 1º
amplia o objeto da parceria, o que se confirma pela redação do § 1º, o
qual evoca conteúdo do art. 2º da referida lei. Assim, fica definido
como empreendimento para o desenvolvimento econômico do Estado
a construção, a reforma, a recuperação, o melhoramento e a
ampliação de obras e instalações, bem como a prestação de serviços
que possibilitem o desenvolvimento social ou econômico de regiões
ou localidades no Estado.

Estão envolvidos nesse escopo a realização de empreendimentos já
previstos na legislação anterior, como rodovias, hidrovias, aeroportos,
portos fluviais e lacustres, pontes, viadutos, armazéns, silos e outras
obras equiparadas ou acessórias, e novidades como ramais
ferroviários e complexos habitacionais de interesse social.

O § 2º do mencionado artigo traz regras sobre a contratação do
empreendimento, que ficará a cargo do órgão do Estado ou de
entidade interessada da administração indireta estadual. Trata, ainda,
da observância das disposições legais acerca do procedimento
licitatório e da forma como se dará a disponibilização dos recursos,
que será na forma do art. 3º da proposta. Merece destaque o
conteúdo do art. 5º, que faz referência à adoção de procedimento
licitatório, na forma de regulamento. Como no País o regulamento não
traz novidade ao mundo jurídico, necessária se faz a obediência à
legislação em vigor acerca da matéria.

Por outro lado, se antes se fazia referência à lei orçamentária,
agora, na forma do art. 3º, o ajuste de parceria deverá prever que os
encargos da contratação e o custo total ou parcial do empreendimento
serão assumidos e pagos pela empresa ou pelo grupo de empresas
interessadas, admitido o reembolso pelo Estado, nos termos da lei e
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do seu regulamento. Como se vê, tal referência se afigura agora de
somenos relevância em vista das obrigações que serão de
responsabilidade das empresas parceiras do Estado. Ademais, ainda
que seja necessário, na forma de reembolso, que o Estado efetue
despesas, ele só poderá fazê-lo respeitando as normas financeiras
que disciplinam a sua atuação e cujas matrizes normativas têm
estatura constitucional.

Dispõe o parágrafo único do art. 3º que o reembolso, quando
previsto, se fará em parcelas cuja periodicidade deverá estar definida
no ajuste, nos termos da legislação aplicável. É razoável que o Poder
Executivo tenha condições de, respeitada a legislação em vigor,
estabelecer, de modo neutro e impessoal, as condições de
atualização monetária para fins de reembolso.

O § 3º do art.1º estabelece que, no caso dos empreendimentos
habitacionais, estes deverão situar-se em áreas exclusivamente
urbanas ou de expansão urbana, assim caracterizadas conforme a
legislação municipal aplicável.

O art. 2º fixa outras normas para a formalização da parceria,
destoando, razoavelmente, do conteúdo em vigor hoje na ordem
jurídica estadual. Impõe como condição que o empreendimento se
vincule a projeto de implantação ou ampliação de estabelecimento, no
Estado, pela empresa ou grupo de empresas interessadas, do qual
resulte incremento significativo de faturamento, conforme
demonstrativos reconhecidos pela Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão - Seplag -, pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico - Sede - e pela Secretaria de Estado de
Fazenda - SEF; e que seja condizente com o processo de
desenvolvimento econômico do Estado, observados os critérios
definidos na lei proposta e em seu regulamento.

O § 1º do referido art. 2º ainda dispõe que o incremento significativo
de faturamento será calculado com base no faturamento obtido pela
empresa no exercício anterior àquele em que ocorrer o protocolo da
proposta de parceria e, na forma do parágrafo seguinte, que, para
efeito do cálculo do incremento, a empresa que estiver instalando-se
no Estado, ou que esteja instalada há menos de um ano contado da
data do protocolo da proposta de parceria, terá o valor do faturamento
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referente ao ano- base equivalente a zero.
O art. 4º dispõe que os ajustes serão firmados pelo Estado,

representado pelos titulares da Seplag, da Sede, da SEF, e pelo titular
da Secretaria de Estado e de órgão ou entidade da administração
indireta estadual a que se vincule o objeto do empreendimento
ajustado. A regra dita competência e não tem inconveniente algum.
Na mesma linha segue o já referido art. 5º, pelo qual o regulamento
estabelecerá as formas e os sistemas de orientação técnica,
supervisão e controle a cargo do poder público, abrangendo a
comprovação do interesse público, a recepção, tramitação e análise
das propostas, a indicação da modalidade do processo licitatório, a
execução, fiscalização e aprovação do empreendimento e os
procedimentos para reembolso.

De acordo com o art. 6º, após concluído e aprovado, o
empreendimento e seus bens e valores agregados passarão à
administração do poder público estadual, por meio de cessão de uso,
e deverão ser formalmente transferidos ao Estado ou a entidade da
administração indireta estadual no prazo definido em regulamento. O
órgão do Estado ou a entidade da administração indireta estadual
beneficiária da doação serão indicados no ajuste de parceria. Em se
tratando de unidades de complexos habitacionais, a posse dos bens
será transferida pelo Estado aos mutuários por intermédio do órgão ou
pela entidade da administração beneficiária da doação, nos termos da
legislação pertinente. Ressalte-se que nesse último caso não cabe ao
Estado fixar regras adjacentes, mas tão-somente cumprir as
disposições da legislação civil que regulam a transferência de posse
ou domínio, matéria cuja competência para legislar é privativa da
União, à luz do disposto no inciso I do art. 22 da Constituição da
República.

Completam o conteúdo do art. 6º as disposições dos arts. 7º e 8º.
Pelo primeiro, o empreendimento executado, assim como seus bens e
valores agregados, será automaticamente tido como doado, sem
encargo, ao Estado ou a entidade da administração indireta estadual
se, decorrido o prazo de 365 dias do término da execução, a empresa
ou grupo de empresas envolvidas não registrarem incremento de
faturamento igual ou superior a 50% da estimativa efetuada pelos
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órgãos estaduais, na forma do inciso I do art. 2º da proposta. Nesse
caso, os bens ficam sob administração do poder público estadual, até
que seja formalizada a doação.

Todavia, segundo o art. 8º, ocorrendo o incremento de faturamento,
o Estado reembolsará, a título de remuneração, o valor total do custo
do empreendimento executado, observados os termos e prazos
definidos na lei e no seu regulamento. O reembolso é compensado
pelo incremento de faturamento, que, por sua vez, gera incremento de
receita estadual.

Se o reembolso não for pago de acordo com o prazo firmado no
ajuste objeto da parceria, ficará assegurado ao parceiro ou ao
conveniado o direito de compensação entre o crédito a que fizer jus e
seus débitos para com o Estado. Para os empreendimentos
habitacionais, não será passível de reembolso o custo do terreno e
dos equipamentos urbanos, conforme parágrafo único do art. 5º da Lei
Federal nº 6.766, de 19/12/79. Finalmente, o valor de cada parcela de
reembolso não ultrapassará o percentual incidente sobre o incremento
do faturamento líquido apurado mês a mês, relativo a vendas no
mercado interno, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 2º da proposta e do
que dispuser o seu regulamento.

O art. 9º traz sanções. A empresa ou o conjunto de empresas que se
utilizar indevidamente dos benefícios da lei, mediante fraude ou dolo,
ficam sujeitos, além das demais sanções previstas em lei, a multa de
duas vezes o valor que deveria ter sido efetivamente aplicado no
projeto, reembolso ao Estado dos valores recebidos indevidamente,
acrescidos dos encargos previstos em lei, conversão em débito
tributário das compensações que tenha feito com base no art. 6º da
proposta, acrescido dos encargos legais. O mais adequado é tornar a
conversão nula e o débito tributário voltar a ser exigível.

Dispõe o art. 10 que o Poder Executivo encaminhará à Assembléia
Legislativa cópia do ajuste celebrado, no prazo de 60 dias contados
da data de sua assinatura. Embora a regra já conste da lei que se
pretende revogar, a sua constitucionalidade hoje é bastante duvidosa,
em atenção ao princípio da independência dos Poderes. Sugerimos a
sua supressão já que à época do projeto original, diversamente do
momento atual, não havia ainda posição consolidada a respeito.



1238

As demais normas da lei trazem matérias regulares, que dispensam
comentários. Dada a necessidade de se promoverem alguns ajustes
de conteúdo e também de forma, apresenta-se, ao final, o Substitutivo
nº 1.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.547/2008 na forma do Substitutivo nº
1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Define diretrizes para a formalização de parcerias entre o Estado e a

iniciativa privada e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – O ajuste em regime de parceria entre o Po der Executivo e

empresa ou grupo de empresas que possuam estabelecimentos
instalados ou em via de instalação no Estado, firmado, na forma
prevista em regulamento, com o objetivo de realizar empreendimento
para o desenvolvimento econômico do Estado, obedecerá ao disposto
nesta lei.

§ 1° – Definem-se como empreendimento para o desenv olvimento
econômico do Estado a construção, a reforma, a recuperação, o
melhoramento e a ampliação de obras e instalações, bem como a
prestação de serviços que atendam às condições previstas nesta lei e
que possibilitem o desenvolvimento social ou econômico de regiões
ou localidades no Estado, envolvendo, em especial:

I – rodovia, hidrovia, aeroporto, porto fluvial e lacustre, ponte,
viaduto, armazém, silo e obra equiparada ou acessória;

II – ramal ferroviário;
III – complexo habitacional de interesse social, nos termos da

legislação pertinente.
§ 2° – A contratação do empreendimento ficará a car go do órgão do

Estado ou de entidade interessada da administração indireta estadual,
observadas as disposições acerca do procedimento licitatório,
devendo os recursos financeiros ser disponibilizados nos termos do
art. 3° desta lei.

§ 3° – Para fins do disposto no inciso III do § 1°,  o empreendimento
habitacional deverá situar-se em área exclusivamente urbana ou de
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expansão urbana, assim caracterizada conforme a legislação
municipal.

Art. 2° – A formalização da parceria de que trata e sta lei estará
condicionada, em cada caso, a que o empreendimento:

I – esteja vinculado a projeto de implantação ou ampliação de
estabelecimento, no Estado, pela empresa ou grupo de empresas
interessadas, do qual resulte incremento significativo de faturamento,
conforme demonstrativos reconhecidos pela Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão – Seplag –, pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico – Sede – e pela Secretaria de Estado de
Fazenda – SEF –;

II – seja condizente com o processo de desenvolvimento econômico
do Estado, observados os critérios definidos nesta lei e em
regulamento.

§ 1° – O incremento significativo de faturamento a que se refere o
inciso I será calculado com base no faturamento obtido pela empresa
no exercício anterior àquele em que ocorrer o protocolo da proposta
de parceria.

§ 2° – Para efeito do cálculo do incremento de fatu ramento, a
empresa que estiver instalando-se no Estado, ou que esteja instalada
há menos de um ano contado da data do protocolo da proposta de
parceria, terá o valor do faturamento referente ao ano-base
considerado como equivalente a zero.

Art. 3° – O ajuste de parceria de que trata esta le i deverá prever que
os encargos da contratação e o custo total ou parcial do
empreendimento a ser realizado serão assumidos e pagos pela
empresa ou pelo grupo de empresas interessadas, permitido o
reembolso pelo Estado, nos termos desta lei e do regulamento.

Parágrafo único – O reembolso, quando previsto, far-se-á em
parcelas cuja periodicidade deverá estar definida no ajuste, nos
termos da legislação aplicável.

Art. 4° – O ajuste celebrado em decorrência desta l ei será firmado
pelo Estado, representado pelos titulares da Seplag, da Sede e da
SEF e pelo titular da Secretaria de Estado e de órgão ou entidade da
administração indireta estadual a que se vincule o objeto do ajuste.

Art. 5° – Norma regulamentar estabelecerá as formas  e os sistemas
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de orientação técnica, supervisão e controle a cargo do poder público,
abrangendo a comprovação do interesse público, recepção,
tramitação e análise das propostas, execução, fiscalização e
aprovação do empreendimento e os procedimentos para reembolso.

Art. 6° – Após concluído e aprovado, o empreendimen to a que se
refere o art. 1º e seus bens e valores agregados passarão à
administração do poder público estadual, por meio de cessão de uso,
e deverão ser formalmente transferidos ao Estado ou a entidade da
administração indireta estadual no prazo definido em regulamento.

§ 1° – O órgão do Estado ou a entidade da administr ação indireta
estadual beneficiária da doação serão indicados no ajuste decorrente
da parceria objeto desta lei.

§ 2° – As unidades dos complexos habitacionais de q ue trata o
inciso III do § 1° do art. 1° terão sua posse trans ferida aos mutuários
pelo Estado por intermédio do órgão ou pela entidade da
administração beneficiária da doação, nos termos da legislação
pertinente.

Art. 7° – O empreendimento executado, assim como se us bens e
valores agregados, serão automaticamente tidos como doados, sem
encargo, ao Estado ou a entidade da administração indireta estadual
se, decorrido o prazo de trezentos e sessenta dias do término da
execução, a empresa ou grupo de empresas envolvidas não
registrarem incremento de faturamento igual ou superior a 50%
(cinqüenta por cento) da estimativa de que trata o inciso I do art. 2°.

Parágrafo único – Na hipótese prevista no “caput”, os bens
relacionados com o empreendimento serão considerados bens ou
valores sob administração do poder público estadual, até que seja
formalizada a doação.

Art. 8° – Ocorrendo o incremento de faturamento nos  limites
mínimos previstos no art. 7°, o Estado reembolsará,  a título de
remuneração, até 100% (cem por cento) do valor total do
empreendimento executado, observados os termos e prazos definidos
nesta lei e no regulamento.

§ 1° – Se o reembolso de que trata este artigo não for pago de
acordo com o prazo firmado no ajuste objeto da parceria, ficará
assegurado ao parceiro ou ao conveniado o direito de compensação
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entre o crédito a que fizer jus e seus débitos para com o Estado.
§ 2° – Para o empreendimento mencionado no inciso I II do § 1° do

art. 1°, não será passível de reembolso o custo do terreno e dos
equipamentos urbanos de que trata o parágrafo único do art. 5° da Lei
Federal n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979.

§ 3° – O valor de cada parcela de reembolso não ult rapassará o
percentual incidente sobre o incremento do faturamento líquido
apurado mês a mês, relativo a vendas no mercado interno, nos termos
dos §§ 1° e 2° do art. 2° e do que dispuser o regul amento.

Art. 9° – A empresa ou o conjunto de empresas que s e utilizar
indevidamente dos benefícios desta lei, mediante fraude ou dolo,
ficam sujeitos, além das demais sanções previstas em lei, a:

I – multa correspondente a duas vezes o valor que deveria ter sido
efetivamente aplicado no projeto, sem prejuízo de outras sanções
civis, penais ou tributárias;

II – reembolso ao Estado dos valores recebidos indevidamente,
acrescidos dos encargos previstos em lei;

III – anulação da compensação que tenha feito com base no § 1º do
art. 8° desta lei.

Parágrafo único - Na hipótese do inciso III do “caput” deste artigo,
torna-se exigível o débito tributário compensado, retroagindo à data da
compensação, acrescido dos encargos legais.

Art. 10 – O Poder Executivo proverá as consignações, as alterações
orçamentárias e as alterações de diretrizes necessárias aos registros
e aos reembolsos previstos nesta lei.

Art. 11 – Fica revogada a Lei n° 12.276, de 24 de j ulho de 1996.
Art. 12 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Neider Moreira - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.574/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 236/2008,
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que permite ao
Executivo aportar recursos orçamentários no Fundo de Arrendamento
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Residencial - FAR -, instituído pela Lei Federal nº 10.188, de
12/2/2001.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 3/7/2008 e
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, para receber parecer, nos termos do art.
188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria
quanto aos seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais,
fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
O art. 1º da proposta em epígrafe autoriza o Poder Executivo a

aportar recursos orçamentários no Fundo de Arrendamento
Residencial - FAR -, criado no âmbito do Programa de Arrendamento
Residencial - PAR -, instituído pela Lei Federal n° 10.188, de
12/2/2001.

A finalidade é conceder subsídio à população cuja renda familiar
mensal seja igual ou inferior a 3 (três) salários mínimos, limitado a
70% (setenta por cento) do valor de aquisição de cada unidade
habitacional, justamente para lhe assegurar moradia.

Nos termos do parágrafo único, as regras para utilização dos
recursos aportados no FAR e a indicação de agente financeiro entre
os órgãos da administração direta ou indireta, para a emissão de
relatórios de desempenho e controle, serão definidas em decreto.

O art. 1º da Lei nº 10.188, de 12/2/2001, institui o Programa de
Arrendamento Residencial para atendimento da necessidade de
moradia da população de baixa renda, sob a forma de arrendamento
residencial com opção de compra.

Atualmente, na forma do § 1º, a gestão do Programa compete ao
Ministério das Cidades e sua operacionalização à Caixa Econômica
Federal - CEF -, cabendo aos Ministros de Estado das Cidades e da
Fazenda fixar, em ato conjunto, a remuneração da CEF pelas
atividades exercidas no âmbito do Programa.

Dispõe o art. 3º que, para atendimento exclusivo das finalidades do
Programa instituído pela lei, fica a CEF autorizada a utilizar os saldos
disponíveis de Fundos e Programas em extinção, contratar operações
de crédito com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS -,
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na forma e condições disciplinadas pelo Conselho Curador do FGTS,
até limite a ser fixado pelo Poder Executivo, incorporar as receitas
pertencentes ao fundo financeiro específico do Programa,
provenientes do processo de desimobilização previsto no inciso II do §
7º do art. 2º desta lei, e receber outros recursos a serem destinados
ao Programa. É dessa última fonte que virão os recursos do Governo
Estadual.

O PAR é um relevante programa do Governo Federal, criado, como
já se pode perceber, para ajudar Estados e Municípios a atenderem à
necessidade de moradia da população de baixa renda. Sua área de
atuação cobre capitais, regiões metropolitanas e Municípios com
população urbana acima de 100.000 habitantes.

Em razão desse programa, unidades residenciais são construídas e
arrendadas aos beneficiários, que poderão, ao final do contrato de
arrendamento, que terá o prazo de 15 anos, optar pela aquisição do
imóvel. O arrendatário é a pessoa física cuja família recebe até
R$1.800,00.

O Poder Público Estadual e o Municipal firmam convênio com a
Caixa Econômica Federal para colaborar no desenvolvimento de
fatores que possibilitem a implantação do programa em suas regiões.
Ademais, os recursos provenientes do Estado, por exemplo, são
depositados em conta da referida instituição financeira. A Caixa, após
indicação dos órgãos municipais, faz a seleção das famílias,
verificando se elas preenchem os requisitos legais.

A unidade padrão construída com os recursos do PAR tem dois
quartos, sala, cozinha, banheiro, com área útil mínima de 37m². O
prazo de execução das obras é limitado a, no máximo, 18 meses, e o
máximo de unidades limita-se a 500. É preciso verificar, ainda, se
existe infra-estrutura no local, facilidade de acesso a pólos geradores
de emprego e renda, facilidade de efetuar a recuperação ambiental de
áreas degradadas, entre outros requisitos.

O imóvel construído só poderá ser usado para residência do
arrendatário, que terá, a partir da assinatura do contrato de
arrendamento, o prazo máximo de 90 dias para ocupá-lo. Ele paga
taxa que varia de 0,5 a 0,7% do valor de aquisição do imóvel pelo
período máximo de 15 anos, ao final do qual poderá exercer a sua
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opção de compra, conforme já dito.
É de indiscutível relevância a matéria em estudo, que dá concretude

ao direito fundamental de habitação, inserto no art. 6º da Constituição
da República. Cabe, no entanto, efetuar alguns ajustes no texto
proposto.

Primeiramente, em vista das limitações impostas pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 2001, não se
pode efetuar transferência de recursos para instituição financeira ou
fundo de natureza privada. A Caixa Econômica Federal, gestora do
Fundo de Arrendamento Residencial, é instituição que, embora
integrante da administração indireta federal, é revestida da forma
jurídica de direito privado, a teor do disposto no art. 173 da
Constituição da República, o qual impõe o referido regime às
empresas estatais que exploram atividade econômica. A atividade
financeira tem indiscutível natureza econômica. Daí que o mais
adequado é aportar recursos para o programa criado pelo Governo
Federal, razão pela qual propomos mudança na redação do projeto de
lei.

Importa dizer, por outro lado, que os recursos de que trata a
proposta em epígrafe, os quais se enquadram no conceito de
subvenção social, atendem, segundo informações do PPAG, ao
Programa Estruturador Lares Geraes (025), que integra a área de
resultados "Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva". Mais
especificamente, trata-se da Ação 1382 - Implantação de
Arrendamento Residencial – PAR –, com a finalidade, conforme
dispõe o próprio projeto em análise, de conceder subsídio à população
cuja renda familiar seja igual ou inferior a três salários mínimos,
limitado a 70% do valor da aquisição de cada unidade habitacional. A
Unidade Orçamentária - UO - é a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana (1451). O produto dessa
ação é "arrendamento concedido" e a unidade de medida,
"arrendamento". A meta física para o ano de 2009 é de 409
arrendamentos e a meta financeira de R$10.000.000,00.

Ademais, abrindo-se a rubrica no orçamento, encontram-se: 16
(função: Habitação); 482 (subfunção: Habitação Urbana); 025
(programa: Lares Geraes); 1 382 (ação{projeto/atividade}: Implantação
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de Arrendamento Residencial – Par), com as seguintes
características: modalidade de aplicação do recurso: 90 (aplicações
diretas). Indicador de Procedência de Uso (IPU): 1 (recursos
recebidos para livre utilização). Fonte de recurso: 25 (Operações de
Crédito Contratuais). Indicador de Programa Governamental: 1
(Programa Estruturador). A dotação é de R$10.000.000,00, no grupo
de despesa investimento.

É claro que aspectos dessa ordem ainda poderão ser mais bem
avaliados quando da tramitação da proposta na Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, mais já se demonstra que a
proposta em epígrafe encontra lastro na legislação orçamentária.

Ademais, não se vislumbra, na proposição, nenhum vício de ordem
jurídico-formal. O Estado tem competência para instituir lei que
permita o aporte de recursos para programas habitacionais e a
iniciativa é seguramente franqueada ao Governador do Estado.

Também é válido aproveitar o ensejo para alterar a Lei nº 11.830, de
6/7/95, que cria o Fundo Estadual de Habitação - FEH. A intenção é
estabelecer que, em programas habitacionais implementados pelo
governo do Estado para atender servidores da administração pública
estadual, o FEH será responsável pela liberação de recursos não
reembolsáveis que complementem o financiamento necessário à
aquisição de moradia para servidores com renda familiar de até cinco
salários mínimos e que não sejam proprietários de imóvel residencial,
observadas as normas e as condições previstas em regulamento
especifico. Trata-se, aqui, de criar uma condição não prevista na
legislação estadual e que, por sua vez, está em plena harmonia com
as diretrizes normativas do citado Programa Estruturador Lares
Geraes, não obstante essa ação faça parte de outro projeto indicado
no citado programa, a ação “Programa Lares Geraes Segurança
Pública - projeto ou atividade 1022”, destinado às famílias de Policiais
Militares, Civis, Bombeiros Militares e Agentes Penitenciários. Além
disso, também para servidores, tem-se o Programa de Financiamento
de Unidades Habitacionais para Servidores, com a finalidade de
conceder subsídio para servidores públicos estaduais efetivos, por
meio de financiamentos consignados em folha de pagamento,
concedidos por instituições financeiras credenciadas – projeto 1379.
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Todos os projetos mencionados são executados dentro do FEH.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 2.574/2008 na forma do Substitutivo nº
1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a alocar recursos no Programa de

Arrendamento Residencial e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a alocar recursos

orçamentários no Programa de Arrendamento Residencial - PAR -,
criado pela Lei Federal nº 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, com a
finalidade de conceder subsídio à população cuja renda familiar
mensal seja igual ou inferior a 3 (três) salários mínimos, limitados a
70% (setenta por cento) do valor de aquisição de cada unidade
habitacional.

Parágrafo único - A liberação dos recursos de que trata o “caput”
será regulamentada em decreto, ficando autorizada a indicação de
agente financeiro entre os órgãos da administração direta ou indireta
do Estado de Minas Gerais para a emissão de relatórios de
desempenho e controle.

Art. 2º - O § 5º ao art. 4º da Lei nº 11.830, de 6 de julho de 1995,
que cria o Fundo Estadual de Habitação, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 5º:

“Art. 4º -
(...)
§ 5º - Em programas habitacionais implementados pelo Governo do

Estado para atender servidores da administração pública estadual, o
FEH será responsável pela liberação de recursos não reembolsáveis
que complementem o financiamento necessário à aquisição de
moradia para servidores com renda familiar de até 5 (cinco) salários
mínimos e que não sejam proprietários de imóvel residencial,
observadas as normas e as condições previstas em regulamento
especifico.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Fábio Avelar - Neider
Moreira - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.577/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
tem como escopo autorizar o Poder Executivo a permutar o imóvel
que especifica com o Município de Fama.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal, cabendo agora a este colegiado analisar a proposição no âmbito
de sua competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com
o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.577/2008 tem a finalidade de autorizar o Poder

Executivo a efetuar permuta de um imóvel de propriedade do Estado,
com área de 750m², situado na Rua São Miguel, no Município de
Fama, por imóvel pertencente a esse Município, com 686m², situado
na Av. Capitão Pedro Pinto Fernandes, 173, na mesma localidade.

A finalidade do negócio jurídico que se pretende realizar é
regularizar a situação da ocupação atual dos imóveis citados, pois
enquanto o de propriedade do Município está ocupado por quartel e
moradia funcional da PMMG, no imóvel pertencente ao Estado
encontra-se uma edificação destinada a abrigar o velório municipal,
sob a responsabilidade da administração local.

Cabe destacar que foram anexados aos autos do processo dois
pareceres técnicos que descrevem as características de cada imóvel e
estabelecem o valor de R$72.117,07 para o de propriedade do
Município e o de R$22.500,00 para o estadual.

Mesmo havendo diferença entre os valores, a permuta será feita
sem torna para as partes, conforme determina o art. 2º do projeto de
lei, em face do interesse público envolvido na regularização de
domínio, que possibilitará aos entes públicos manter e preservar o
espaço utilizado em benefício da comunidade.

A autorização explícita do Poder Legislativo para a alienação de
valores pertencentes ao ativo permanente do Estado é exigência
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contida no § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que
estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende
aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de
bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não tem
repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.577/2008 no 1° turno.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Agostinho

Patrús Filho - Sebastião Helvécio - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.752/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa
Legislativa por meio da Mensagem n° 234/2008, o pro jeto de lei em
epígrafe reajusta os valores da tabela de vencimento básico dos
cargos de Procurador do Estado.

Conforme a Decisão da Presidência de 9/9/2008, a proposição teve
a sua tramitação alterada em razão da natureza da matéria, passando
de projeto de lei complementar a projeto de lei ordinária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria. Logo em seguida, a
Comissão de Administração Pública, em sua análise de mérito, opinou
por sua aprovação.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso VII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento propõe o reajuste das tabelas de

vencimento básico dos cargos de Procurador do Estado e da carreira
da Advocacia Pública do Estado, de que trata a Lei Complementar n°
81, de 10/8/2004.
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Conforme a mensagem enviada pelo Poder Executivo, o reajuste
proposto será escalonado em três etapas, com vigência a partir de
1°/1/2009, 1°/7/2009 e 1°/1/2010, perfazendo um aum ento de 15%
em relação aos valores vigentes.

Informa ainda a mensagem que a proposta apresentada se insere
no conjunto de medidas adotadas para a valorização dos servidores
do Poder Executivo e que os percentuais de reajuste e respectivas
datas de vigência foram definidos tendo em vista a projeção de
recursos orçamentários disponíveis para as despesas com pessoal,
respeitados os limites determinados pela Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF.

A Comissão de Constituição e Justiça relatou em seu parecer que as
carreiras do Grupo de Atividades Jurídicas do Poder Executivo estão
disciplinadas na Lei Complementar n° 81, de 10/3/20 04, o que
encontra respaldo no art. 128 da Constituição Estadual, segundo o
qual lei de tal “status” deve dispor sobre as atividades da Advocacia-
Geral do Estado. Entretanto, a fixação de vencimento não é matéria
afeta à organização da carreira, devendo, portanto, ser tratada em lei
ordinária, uma vez que somente as matérias expressamente previstas
no texto constitucional devem ser tratadas em lei complementar.
Assim, é procedente a decisão da Presidência de fazer com que a
proposição em tela tramite como projeto de lei ordinária.

Essa Comissão não encontrou nenhum impedimento jurídico-formal
à tramitação do projeto, porquanto a matéria se insere no âmbito da
competência do Estado e se enquadra nas atribuições do Governador
do Estado.

A Comissão de Administração Pública ressaltou em seu parecer que
a matéria merece aprovação desta Casa por promover a valorização
profissional de servidores da área jurídica do Poder Executivo,
buscando, em última instância, a eficiência da prestação dos serviços
públicos. Afirmou ainda essa Comissão que, consoante a mensagem,
a medida prevista no projeto observa os parâmetros de
responsabilidade fiscal impostos pela Lei Complementar Federal n°
101, de 4/5/2000, o que atesta sua compatibilidade com os princípios
de planejamento e austeridade fiscal que devem nortear a ação da
administração pública.
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Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, temos a informar
que o Ofício GAB/ADJ n° 589, de 19/8/2008, enviado a esta Casa pelo
Governador do Estado, por meio da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão – Seplag –, informa a repercussão financeira
da implantação das tabelas de vencimento básico a que se refere o
projeto, o que está em consonância com a Lei de Responsabilidade
Fiscal. Com efeito, o impacto financeiro anual, no valor de
R$5.589.333,61, corresponde a 0,02% da Receita Corrente Líquida –
RCL –, elevando o percentual da despesa com pessoal do Poder
Executivo para 44,29%, o que fica aquém dos 49% permitidos pela
LRF e até do limite prudencial de 46,55%.

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

2.752/2008 no 1° turno.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Lafayette de

Andrada - Antônio Júlio - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 327/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe visa
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São Domingos do
Prata os imóveis que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,
e agora retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para
o 2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII,
do Regimento Interno. Em obediência ao estatuído no § 1º do referido
art. 189, apresentamos no final deste parecer a redação do vencido.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 327/2007, na forma aprovada no 1º turno, tem

como finalidade conferir autorização legislativa para que o Poder
Executivo possa doar ao Município de São Domingos do Prata
imóveis urbanos edificados, a serem desmembrados de uma área
total de 2.140,67m², situada naquele Município, sendo que a área de
788,37m² abrigará a Escola Municipal Duval Mendes; a área de
558,40m² se prestará ao funcionamento da Prefeitura Municipal; e a
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área de 530,21m² será utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde.
Diante dessas informações, constata-se que a doação pretendida

fundamenta-se na necessidade de atendimento ao interesse daquela
comunidade. Ademais, o art. 2º da proposição prevê o retorno dos
imóveis ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhes tiver
sido dada a destinação prevista.

A autorização legislativa para alienação de imóveis do Estado
decorre da exigência contida no art. 18 da Constituição do Estado; no
art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para
licitação e contratos da administração pública; e pelo § 2º do art. 105
da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Cumpre-nos reiterar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
além de não representar despesas para o erário e não acarretar
repercussão na Lei Orçamentária.

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

327/2007 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Lafayette de Andrada -

Agostinho Patrús Filho - Sebastião Helvécio - Elisa Costa.
PROJETO DE LEI Nº 327/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Domingos

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

São Domingos do Prata os seguintes imóveis urbanos edificados, a
serem desmembrados de uma área total de 2.140,67m² (dois mil
cento e quarenta vírgula sessenta e sete metros quadrados), situada
naquele Município, registrada sob o nº 17.299, a fls.253 do Livro 3-I,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Domingos do
Prata:

I - imóvel com área de 788,37m² (setecentos e oitenta e oito vírgula
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trinta e sete metros quadrados), confrontando com a testada predial
da Rua Getúlio Vargas, do vértice 1 ao vértice 2, numa extensão de
35,31m; do vértice 2 ao vértice 3 com área da Prefeitura Municipal,
numa extensão de 19,44m; do vértice 3 ao vértice 4 com área da
Secretaria Municipal de Saúde, numa extensão de 35,22m; e do
vértice 4 ao vértice 1 com Travessa, numa extensão de 25,75m;

II - imóvel com área de 558,40m² (quinhentos e cinqüenta e oito
vírgula quarenta metros quadrados), confrontando com a testada
predial da Rua Getúlio Vargas, do vértice 1 ao vértice 2, numa
extensão de 36,40m; do vértice 2 ao vértice 3 com a Rua Cristiano
Morais, numa extensão de 37,75m; do vértice 3 ao vértice 4 com a
Rua Cristiano Morais, numa extensão de 8,73m; do vértice 4 ao
vértice 5 com área da Secretaria Municipal de Saúde, numa extensão
de 9,39m; e do vértice 5 ao vértice 1 com área da Escola Municipal
Duval Mendes, numa extensão de 19,44m; e

III - imóvel com área de 530,21m² (quinhentos e trinta vírgula vinte e
um metros quadrados), confrontando com a testada predial da Rua
Cristiano Morais, do vértice 1 ao vértice 2, numa extensão de 39,05m;
do vértice 2 ao vértice 3 com Travessa, numa extensão de 21,00m; do
vértice 3 ao vértice 4 com área da Escola Municipal Duval Mendes,
numa extensão de 35,22m; e do vértice 4 ao vértice 1 com área da
Prefeitura Municipal, numa extensão de 9,39m.

§ 1º - O imóvel a que se refere o inciso I deste artigo destina-se ao
funcionamento da Escola Municipal Duval Mendes.

§ 2º - O imóvel a que se refere o inciso II deste artigo destina-se ao
funcionamento da Prefeitura Municipal.

§ 3º - O imóvel a que se refere o inciso III deste artigo destina-se ao
funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Os imóveis de que tratam esta lei reverterão ao patrimônio
do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a destinação
prevista nos respectivos parágrafos.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.456/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Conceição do Pará o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno e agora retorna a este órgão
colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o
art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 2.456/2008 de conferir autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de
Conceição do Pará um terreno com área de 10.000m², situado no
lugar denominado Morro Agudo, nesse Município.

Atendendo ao interesse coletivo que deve nortear a alienação de
bem público, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que o
imóvel será destinado ao funcionamento de centro comunitário. No
mesmo sentido, o seu art. 2º estabelece que o imóvel reverterá ao
patrimônio do Estado se, decorridos cinco anos contados da lavratura
da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida
pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei Federal nº
8.666, de 1993, e pelo § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de
1964.

Ressalte-se que a proposição em análise atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos
e, tornada lei, não implicará despesas para o erário, nem acarretará
repercussão na Lei Orçamentária.

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

2.456/2008, no 2º turno.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Agostinho Patrús

Filho - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.474/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
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por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar à União o imóvel que
especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,
e retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º
turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do
Regimento Interno.

Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189,
apresentamos ao final a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.474/2008 tem como finalidade conferir

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar à União
uma área com 3.600m², a ser desmembrada de um terreno com área
total de 22.500m², situado na Rua Guarapari, nº 1.355, Bairro Santo
Elói, no Município de Coronel Fabriciano.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º, o referido terreno
destina-se à construção do Fórum da Justiça do Trabalho da Comarca
de Coronel Fabriciano, em conformidade com o interesse da
comunidade. Ademais, o art. 2º preceitua que o imóvel reverterá ao
patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada essa
finalidade.

Cabe ressaltar que a autorização legislativa de que trata o projeto de
lei em análise é exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art.
17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para
licitações e contratos da administração pública; e do § 2º do art. 105
da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Cabe reiterar que o projeto de lei atende aos preceitos legais que
versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, não
representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na Lei
Orçamentária. Em decorrência disso, pode ser transformado em lei.

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

2.474/2008, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
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Zé Maia, Presidente - Elisa Costa, relatora - Lafayette de Andrada -
Antônio Júlio - Sebastião Helvécio - Agostinho Patrús Filho.

PROJETO DE LEI Nº 2.474/2008
(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar à União o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à União uma área

de 3.600,00m² (três mil e seiscentos metros quadrados), conforme
descrição contida no anexo desta lei, situada na Rua Guarapari, nº
1.355, Bairro Santo Elói, Município de Coronel Fabriciano, a ser
desmembrada de um terreno com área total de 22.500m² (vinte e dois
mil e quinhentos metros quadrados), registrado sob o n° 40.603 do
Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Coronel
Fabriciano.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à construção do Fórum da Justiça do Trabalho da Comarca
de Coronel Fabriciano.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo

(de que trata o art. 1º da Lei nº , de de de 2008)
A parte do imóvel a ser doada possui as seguintes confrontações:

pela frente, com a Rua Guarapari, por 40m (quarenta metros); pela
lateral direita, com a Rua José Ferreira Gomes, por 90m (noventa
metros); pela lateral esquerda, com a Escola Estadual Padre José
Maria de Man, por 90m (noventa metros), e pelos fundos, com a Rua
Wilkie Barros, por 40m (quarenta metros), perfazendo a área total de
3.600m² (três mil e seiscentos metros quadrados).
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.573/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São Roque
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de Minas os imóveis que especifica.
A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma apresentada, e

retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º
turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.573/2008 tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de São Roque de Minas dois terrenos
com área de 10.000m² cada, situados nos locais denominados Três
Barras e Vargem Grande, no Distrito de Guia Lopes, naquele
Município.

Em atendimento ao interesse público, o parágrafo único do art. 1º
determina que os bens destinam-se à Prefeitura, para atender à
Secretaria de Obras. Ainda na defesa do interesse coletivo, o art. 2º
da proposição prevê o seu retorno ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da data da escritura pública de doação,
não forem utilizados com essa finalidade.

A autorização legislativa para alienação de imóveis do Estado
decorre da exigência contida no art. 18 da Constituição do Estado; no
art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37,
XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e
contratos da administração pública; e no § 2º do art. 105 da Lei
Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Cumpre-nos reiterar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
além de não representar despesas para o erário e não acarretar
repercussão na Lei Orçamentária.

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

2.573/2008 no 2º turno.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sebastião

Helvécio - Elisa Costa - Antônio Júlio - Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.575/2008
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Uberlândia o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno e agora retorna a este órgão
colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o
art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.575/2008 tem por escopo conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa fazer
reverter ao Município de Uberlândia imóvel constituído pela área de
10.000m², situado na Rua Dom Almir, Bairro da Gávea, nesse
Município.

Ressalte-se que o referido bem foi doado ao Estado pelo Município
de Uberlândia com a condição de que, no prazo de três anos, fosse
construído no local um prédio para abrigar o Fórum. Como a
edificação foi realizada em outro terreno, a administração municipal
pleiteia o retorno do imóvel a seu patrimônio para utilizá-lo em
benefício da comunidade.

A prévia autorização legislativa para a transferência de titularidade
de patrimônio público é exigida pelo art. 18 da Constituição do Estado,
pelo art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para
licitação e contratos da administração pública, e pelo § 2º do art. 105
da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratificamos que o projeto de lei em análise atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos
e, tornado lei, não implicará despesas para o erário nem acarretará
repercussão na Lei Orçamentária.

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

2.575/2008, no 2º turno.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Lafayette de
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Andrada - Sebastião Helvécio - Antônio Júlio - Elisa Costa.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.576/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Córrego do
Bom Jesus os imóveis que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno e retorna a este órgão
colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o
art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.576/2008 pretende autorizar o Poder Executivo

a doar ao Município de Córrego do Bom Jesus cinco terrenos situados
em área rural desse Município, para que ali sejam desenvolvidas
atividades com fins comunitários, em consonância com o interesse da
população.

Ademais, o art. 2º da proposição prevê o retorno dos bens ao
patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da
data da escritura pública de doação, não estiverem sendo utilizados
com a finalidade prevista.

Ratificamos o entendimento anterior desta Comissão de que o
projeto de lei em análise atende ao art. 18 da Constituição do Estado,
ao art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e ao § 2º do art. 105 da
Lei Federal nº 4.320, de 1964, além de não representar despesas
para o erário e não acarretar repercussão na Lei Orçamentária.

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

2.576/2008, no 2º turno.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Lafayette de

Andrada - Elisa Costa - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.614/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Ibiá os
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imóveis que especifica.
A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,

e retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º
turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do
Regimento Interno.

Em obediência ao estatuído no § 1º do referido art. 189,
apresentamos no final deste parecer a redação do vencido.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.614/2008, na forma aprovada no 1º turno, tem

como finalidade conferir autorização legislativa para que o Poder
Executivo possa doar ao Município de Ibiá oito imóveis, com a
finalidade de abrigarem a prestação de serviços educacionais, em
atendimento à demanda existente nesse Município.

Cabe ressaltar que os referidos bens reverterão ao patrimônio do
Estado caso não sejam, no prazo de cinco anos, contados da data da
escritura pública de doação, utilizados com esse propósito, conforme
determina o art. 2º da proposição.

Para a transferência de domínio de bens públicos, a necessidade de
autorização legislativa decorre de exigência contida no art. 18 da
Constituição do Estado; no art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993,
que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui
normas para licitações e contratos da administração pública, e no § 2º
do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.

O projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam
sobre a alienação de bens públicos, não representa despesas para o
erário nem acarreta repercussão na Lei Orçamentária. Em decorrência
disso, pode ser transformado em norma legal.

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

2.614/2008, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Agostinho Patrús

Filho - Elisa Costa - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.
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PROJETO DE LEI Nº 2.614/2008
(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ibiá os imóveis
que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do
Estado caso não sejam, no prazo de cinco anos, contados da data da
escritura pública de doação, utilizados de acordo com a finalidade
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.616/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
visa autorizar o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que
especifica ao Município de Uberaba.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma apresentada, e
retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º
turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.616/2008 tem como finalidade conferir

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa fazer
reverter ao Município de Uberaba um imóvel constituído pela área de
7.311,23m², situado nesse Município.

O referido bem foi incorporado ao patrimônio do Estado, em 2004,
por doação daquele Município, para abrigar a sede do Fórum;
entretanto, como essa edificação foi feita em outro terreno, a
administração local pretende dar destinação diversa ao imóvel, em
atendimento ao interesse da comunidade.

A autorização legislativa para alienação de imóveis do Estado
decorre da exigência contida no art. 18 da Constituição do Estado, no
art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e no § 2º do art. 105 da Lei
Federal nº 4.320, de 1964.

Cumpre-nos reiterar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
além de não representar despesas para o erário e não acarretar
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repercussão na Lei Orçamentária.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
2.616/2008 no 2º turno.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Helvécio -

Elisa Costa - Agostinho Patrús Filho - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

2.748/2008
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia, o Projeto de Resolução nº

2.748/2008 “aprova apresentação de proposta de emenda à
Constituição Federal”.

A matéria foi aprovada no 1º turno, com a Emenda nº 1, e vem agora
à Mesa para, nos termos do Regimento Interno, receber parecer no 2º
turno, ocasião em que também se elabora a redação do vencido no 1º
turno, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposta em epígrafe aprova a apresentação ao Senado Federal

de proposta de emenda à Constituição da República. Originária da
iniciativa de Assembléias Legislativas do País, conforme autoriza o
inciso III do art. 60 da mesma Constituição, o instrumento necessário
para efetuar a aprovação da proposta é a resolução, meio pelo qual o
Legislativo mineiro manifesta a sua adesão à apresentação do texto
ao Congresso. Todavia, para que este ato se concretize, será preciso
que outras instâncias legislativas estaduais igualmente manifestem a
sua anuência.

O texto sugerido aparece no Anexo do projeto de resolução em
estudo e tem por objetivo principal tornar mais equilibrado o sistema
constitucional de repartição de competências, por meio do
fortalecimento das prerrogativas legislativas estaduais.

Conforme já foi observado no parecer para o 1º turno, tanto em
razão das novas atribuições conferidas pela Constituição aos entes
locais quanto em vista da extensa gama de prerrogativas legislativas e
não legislativas da União, a participação dos Estados membros no
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cenário federativo nacional tem-se esmaecido, situação que põe em
risco o equilíbrio federativo. Segundo se disse no 1º turno, “inserto na
cabeça do art. 18 da Lei Maior, o princípio da autonomia política das
unidades federadas, a expressar, em moldes normativos, o vetor de
concepção e leitura do sistema constitucional de repartição de
competências, é de tal modo excepcionado nos dispositivos que lhe
seguem, notadamente os arts. 22 e 24, que passa a figurar no texto
constitucional tão-somente como peça simbólica, de caráter quase
decorativo. De nada adianta dizer que os Estados possuem
capacidade política e administrativa se a Constituição não lhes
confere, na proporção desejável, atribuições, competências,
prerrogativas para tratar de assuntos e problemas afetos diretamente
à comunidade sob sua jurisdição”.

Em vista de tudo isso, a proposta em epígrafe, ao lado de não
interferir nas atribuições municipais, faz parte das competências da
União migrar para o conjunto das competências estaduais.

Propõem-se mudanças incidentes sobre os arts. 22, 24, 61 e 220 da
Constituição da República. Assim, sugere-se alterar os incisos XI e
XXIX do art. 22, que atribuem à União competência legislativa
privativa em matéria de trânsito e transporte e de propaganda
comercial, assuntos esses que passariam a ser de competência
concorrente. No caso de transporte e trânsito, os entes estaduais já
desempenham a competência administrativa, sendo razoável,
sobretudo como forma de respeito à sua autonomia política, que
igualmente possam legislar sobre a matéria, mesmo que obedecendo
às normas gerais da União. Ao deslocar a propaganda comercial para
a competência concorrente – assunto, aliás, bastante suscetível às
diversidades regionais –, torna-se necessário também ajustar a
redação do art. 220 da Constituição da República.

O inciso XI do art. 24 da Carta Magna já define como matéria de
competência concorrente os procedimentos em matéria processual,
cabendo à União fixar apenas as normas gerais. Como é difícil
distinguir as normas processuais daquelas que disciplinam os
procedimentos, optou-se por inserir todo o direito processual no
âmbito da competência concorrente, alterando o inciso I do art. 22, de
modo a permitir que os Estados adotem medidas que atendam às
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singularidades de seus órgãos judiciais.
Se o inciso I do art. 22 da Constituição da República arrola como

matéria da competência legislativa privativa da União o direito agrário,
este agora passaria a ser de competência concorrente. Os conflitos e
as ações preventivas nessa seara tendem, assim, a ser mais bem
administrados pelos poderes estaduais, que se situam bastante mais
próximos das relações e situações reguladas por essa disciplina
jurídica. A União fixará as normas gerais.

Também está sendo proposta a alteração dos incisos XXIV e XXVII
do art. 22 da Constituição da República, com o intuito de afastar
impropriedade técnica. Segundo o inciso XXIV, compete
privativamente à União legislar sobre as diretrizes e bases da
educação nacional, matéria própria das normas gerais de que trata o §
1º do art. 24 da Carta Federal. Tal inciso, portanto, encontra-se
situado em local inadequado, devendo migrar para o art. 24. O
mesmo, aliás, deve ser dito quanto ao inciso XXVII do art. 22, o qual
consigna como competência privativa da União estabelecer “normas
gerais de licitação e contratação”. Tal dispositivo deve figurar entre os
incisos do art. 24 da Lei Maior, como na proposta ora apresentada, de
modo a extinguir a querela doutrinária e jurisprudencial acerca da
capacidade normativa dos Estados para suplementar a legislação
licitatória.

São igualmente propostas alterações incidentes sobre os parágrafos
do art. 24, de modo a afastar pequenas impropriedades técnicas bem
como a fazer inserir parágrafo que busca dar contornos mais nítidos
ao conceito de normas gerais. Tal alteração se impõe diante de
recorrentes injunções indevidas da União no domínio legiferante dos
Estados. A pretexto de estabelecer normas gerais, muitas vezes o
legislador federal esgota o tratamento normativo da matéria.

Por outro lado, propõe-se alterar a disciplina normativa que versa
sobre iniciativa legislativa, visando a reforçar as prerrogativas do
Legislativo, sobretudo diante de situações em que há a formação de
uma consistente base consensual em torno da regência legal de
determinada matéria. A ação parlamentar esbarra no óbice
intransponível da reserva de iniciativa do Poder Executivo, sendo
preciso conferir aos representantes do povo capacidade de influir mais
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decisivamente no processo político. Trata-se não de antagonizar os
Poderes, mas de fomentar o debate e a cooperação entre eles. A idéia
é que haja certa flexibilização da regra de iniciativa no caso de
propostas normativas apresentadas pela maioria dos membros do
Poder Legislativo, ressalvadas as matérias de natureza orçamentária
e de organização interna do Executivo. Ocorrendo tal mudança no
plano da Constituição da República, abre-se espaço para que as
Constituições Estaduais promovam suas próprias alterações.

Ao final, deve-se manifestar anuência com a substituição da
referência ao Senado Federal pela referência ao Congresso Nacional,
conforme proposto na Emenda nº 1, apresentada no 1º turno.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução nº 2.748/2008 no 2º turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de novembro de

2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor

Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Alencar da Silveira Jr.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.748/2008

(Redação do Vencido)
Aprova apresentação de proposta de emenda à Constituição

Federal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º – Fica aprovada a apresentação ao Congresso Nacional da

proposta de emenda à Constituição Federal constante no anexo desta
resolução, nos termos e para os fins do disposto no inciso III do art. 60
da Constituição Federal.

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
ANEXO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Altera os arts. 22, 24, 61 e 220 da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos

termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte emenda ao texto da Constituição Federal:

Art. 1º – O inciso I do art. 22 da Constituição da República passa a
vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 22 – (...)
I – direito civil, comercial, penal, eleitoral, marítimo, aeronáutico,

espacial e do trabalho;”.
Art. 2º – Ficam revogados os incisos XI, XXIV, XXVII e XXIX do art.

22 da Constituição Federal.
Art. 3º – O art. 24 da Constituição Federal passa a vigorar com as

seguintes alterações:
“Art. 24 – (...)
XI – direito processual;
XII – previdência social, assistência social e proteção e defesa da

saúde;
(...)
XVII – licitação e contratação, em todas as modalidades, para as

administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais,
obedecido o disposto no art. 37, inciso XXI, e para as empresas
públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, §
1º, inciso III;

XVIII – propaganda comercial;
XIX – trânsito e transporte;
XX – direito agrário.
(...)
§ 2º – As normas gerais versam sobre princípios, diretrizes e

institutos jurídicos.
§ 3º – Compete aos Estados e ao Distrito Federal suplementar as

normas gerais no que for de predominante interesse regional.
§ 4º – Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados e o

Distrito Federal exercerão a competência legislativa plena, para
atender a suas peculiaridades.

§ 5º – A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende
a eficácia da lei estadual ou distrital, no que lhe for contrário.”.

Art. 4º – O § 3º do art. 220 da Constituição da República passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 220 – (...)
§ 3º – Compete à lei:
I – regular as diversões e os espetáculos públicos, cabendo ao

poder público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que
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não se recomendem, os locais e os horários em que sua
apresentação se mostre inadequada;

II – estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a
possibilidade de se defender de programas ou programações de rádio
e televisão que contrariem o disposto no art. 221 bem como da
propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos
à saúde e ao meio ambiente.”.

Art. 5º – Fica acrescentado ao art. 61 o seguinte § 2º, passando o
seu § 2º a vigorar como § 3º:

“Art. 61 – (...)
§ 2º – Mediante proposta da maioria dos membros de qualquer das

Casas do Congresso Nacional, poderá ser apresentado projeto de lei
que verse sobre matéria de iniciativa privativa do Presidente da
República, exceto quanto a criação e extinção de Ministérios e órgãos
da administração pública e quanto às matérias previstas no art. 165.”.

Art. 6º – Esta emenda à Constituição Federal entra em vigor na data
de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº
2.750/2008

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, o Projeto de Resolução nº 2.750/2008 “aprova apresentação
de proposta de emenda à Constituição Federal”.

A matéria foi aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1, e vem agora
à Mesa para, nos termos do Regimento Interno, receber parecer no 2º
turno, oportunidade em que se apresenta, ainda, a redação do
vencido no 1º turno, que integra este parecer.

Fundamentação
A proposta em epígrafe visa a aprovar a apresentação ao Senado

Federal de proposta de emenda à Constituição da República, que se
originou da iniciativa de Assembléias Legislativas do País, conforme
autorizado no inciso III do art. 60 da mesma Constituição. O
instrumento adequado para efetuar a sua aprovação é a resolução,
meio pelo qual o Legislativo mineiro manifesta a sua adesão à
apresentação da referida proposta. É sempre importante lembrar que
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a apresentação da proposta ao Congresso Nacional somente será
possível se outras instâncias legislativas estaduais igualmente a ela
aderirem.

O texto sugerido aparece no anexo do projeto de resolução em
estudo e incide no art. 132 da Constituição da República. A intenção é
deixar claro que os Legislativos estaduais podem ter Procuradoria e
Consultoria jurídicas próprias, com capacidade de representar e,
portanto, defender judicialmente o ente político nos assuntos mais
diretamente afetos a esse Poder.

Conforme já foi examinado no parecer para o 1º turno, a proposta de
alteração constitucional é plenamente válida, na medida em que
fortalece a autonomia administrativa, financeira, orçamentária e
funcional asseguradas pela Constituição da República, notadamente
em seu art. 2º, ao Poder Legislativo. O órgão jurídico próprio no
Legislativo é da maior relevância em contextos jurídicos e políticos
democráticos, pois não deve haver assimetria entre os Poderes
estatais.

Maneira eficaz de evitar tal assimetria é justamente assegurando a
cada um dos Poderes do Estado a sua própria instância jurídica.
Segundo se disse no citado parecer para o 1º turno, se os Poderes do
Estado devem “conviver em harmonia, nem por isso, muitas vezes,
pode ocorrer que assumam a defesa de teses jurídicas distintas
acerca da mesma matéria. Esse embate de idéias – é bom dizer – não
deve ser visto de modo negativo. Garantir a divergência de opiniões é
favorecer a densificação dos valores democráticos”.

Não havendo motivo para se colocarem obstáculos à aprovação da
proposta, manifestamos ainda nossa anuência à alteração
apresentada no parecer para o 1º turno, donde surgiu a Emenda nº 1,
devidamente aprovada, visando a substituir a referência ao Senado
Federal pela referência ao Congresso Nacional. Realmente, não deve
a resolução a ser aprovada definir a que Casa do Congresso Nacional
a proposta será apresentada, o que poderá ser definido “a posteriori”,
quando mais da metade das Assembléias Legislativas estaduais se
manifestarem sobre a matéria.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de
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Resolução nº 2.750/2008 no 2º turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de novembro de

2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor

Viana - Roberto Carvalho - José Henrique - Alencar da Silveira Jr.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.750/2008

(Redação do Vencido)
Aprova apresentação de proposta de emenda à Constituição

Federal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º – Fica aprovada a apresentação ao Congresso Nacional da

proposta de emenda à Constituição Federal constante no anexo desta
resolução, nos termos e para os fins do disposto no inciso III do art. 60
da Constituição Federal.

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
ANEXO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Altera o art. 132 da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos

termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte emenda ao texto da Constituição Federal:

Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 132 da Constituição Federal o
seguinte § 1º, passando o seu parágrafo único a vigorar como § 2º,
com a redação que se segue:

“Art. 132 – (...)
§ 1º – A representação judicial e a consultoria jurídica das

Assembléias Legislativas poderão ser exercidas por sua Procuradoria-
Geral ou Advocacia-Geral, a que caberá também a representação do
Estado em processo judicial que verse sobre ato praticado pelo Poder
Legislativo ou por sua administração, observado o disposto no ‘caput’
deste artigo quanto à carreira e à forma de ingresso dos respectivos
servidores.

§ 2º – Aos Procuradores referidos no ‘caput’ e no § 1º deste artigo é
assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante
avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório
circunstanciado das corregedorias.”.
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Art. 2º – Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 25/11/2008, a seguinte

comunicação:
Da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas,

notificando que, na 28ª Reunião Ordinária, realizada em 25/11/2008,
foram aprovadas conclusivamente as seguintes proposições: Projetos
de Lei nºs 2.232/2008, do Deputado Braulio Braz, com a Emenda nº1,
da Comissão de Constituição e Justiça; 2.653/2008, do Deputado
Alberto Pinto Coelho; 2.886/2008, do Governador do Estado, com a
emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça; Requerimentos
nºs 3.011/2008, do Deputado Doutor Viana; 3.035/2008, do Deputado
Arlen Santiago; 3.037/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e
3.042/2008, do Deputado Doutor Viana. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2008

ATA
ATA DA 103ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/11/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Propostas de Ação Legislativa
nºs 1.021 a 1.027/2008, de autoria popular - Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.905
a 2.909/2008 - Projeto de Resolução nº 2.910/2008 - Requerimentos
nºs 3.065 a 3.070/2008 - Proposições não Recebidas: Requerimento
da Deputada Gláucia Brandão - Comunicações: Comunicação da
Comissão de Transporte - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Carlin Moura, Padre João, Fábio Avelar e Domingos Sávio
- 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão
da Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Inexistência de quórum para votação - Requerimento
da Deputada Elisa Costa; deferimento; discurso do Deputado Durval
Ângelo - Questão de ordem - Inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento - Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -
Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - 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 -
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Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Rêmolo Aloise - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Weliton Prado - Zé
Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h15min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Carlos Pimenta, 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:

- As Propostas de Ação Legislativa nºs 1.021 a 1.027/2008 foram
publicadas na edição anterior.

OFÍCIOS
Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (2), prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 2.752 e 2.877/2008. (-
Anexem-se aos Projetos de Lei nºs 2.752 e 2.877/2008.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.905/2008
Dá denominação ao ginásio poliesportivo do Município de São João

Evangelista.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica denominado Ginásio José Luiz Braga o ginásio
poliesportivo do Município de São João Evangelista.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2008.
Agostinho Patrús Filho
Justificação: José Luiz Braga foi um agropecuarista sensível às

necessidades sociais de seu Município e sempre se dedicou à
melhoria da qualidade de vida dos mais carentes.

Preocupado com o bem-estar da população menos favorecida, não
media esforços para atender as necessidades daqueles que
solicitavam seus préstimos. Suas maiores realizações pessoais
sempre foram ligadas à saúde, à alimentação e ao lazer para as
crianças.

Falecido em 10/1/73, foi personalidade marcante no Município,
deixando saudades e uma grande lacuna na sociedade a que
pertencia.

Por estas razões, propomos seja-lhe prestada essa homenagem e
contamos com o apoio dos nobres pares desta Casa para 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 2.906/2008
Declara de utilidade pública o Instituto Cultural Lusófono - ICL -, com

sede no Município de Itabira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Cultural

Lusófono - ICL -, com sede no Município de Itabira.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2008.
Carlin Moura
Justificação: O Instituto Cultural Lusófono - ICL -, com sede no

Município de Itabira, fundado em 30/3/96, é uma entidade filantrópica
com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de
duração indeterminada.

O Instituto Cultural Lusófono de Itabira está em pleno e regular
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funcionamento há mais de um ano, cumprindo suas finalidades
estatutárias e sociais, conforme exige a legislação para a concessão
de título de utilidade pública estadual.

O Instituto tem por finalidade, dentre tantas outras ações, o
planejamento e coordenação de programas, projetos e ações
institucionais que promovam o desenvolvimento da cultura,
especialmente a integração e valorização da língua portuguesa. É
objetivo também do ICL apoiar e incentivar a produção cultural da
comunidade local, sendo um espaço de referência da manifestação
cultural para a população. O intercâmbio cultural, acadêmico, político
e financeiro com outras instituições públicas e estrangeiras que
desenvolvam programas congêneres consta também no estatuto da
entidade como um de seus objetivos.

O Instituto ainda promove encontros, debates e parcerias entre
artistas, operadores culturais e demais atores da rede de cultura,
garantindo a integração e a recuperação da memória cultural,
estimulando a parceria, o diálogo e a solidariedade com diferentes
segmentos sociais.

Portanto, a concessão do título declaratório de utilidade pública
estadual é de grande importância para o ICL, uma vez que, com essa
documentação, poderá firmar parcerias com órgãos públicos
estaduais e viabilizar, dessa maneira, a ampliação de seu trabalho e a
continuação de seus projetos junto à população, colaborando, assim,
com o Estado no seu dever de promover o acesso à cultura a todos os
cidadãos.

- 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 2.907/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa

Senhora do Desterro Unidos sem Terra, com sede no Município de
Jordânia.

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

Comunitária Nossa Senhora do Desterro Unidos sem Terra, com sede
no Município de Jordânia.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2008.
Elisa Costa
Justificação: A Associação Comunitária Nossa Senhora do Desterro

Unidos sem Terra, com sede no Município de Jordânia, tem por
escopo contribuir para a promoção integral do ser humano,
despertando a consciência de seus direitos e deveres como cidadão,
em clima de harmonia e respeito.

Com esse propósito, promove ações para aquisição de terra e
formação de cooperativas entre seus associados, realiza estudos e
levantamentos socioeconômicos dos moradores do Município
relacionados à habitação, saúde, segurança, saneamento básico,
urbanização, ensino, transporte, abastecimento e lazer e implementa
ações visando à melhoria das condições de vida da comunidade,
especialmente no que se refere à manutenção de creche, ao
desenvolvimento de atividades sociais e desportivas e ao
encaminhamento de sugestões e reivindicações ao poder público.
Além disso, divulga a cultura por meio de círculos de estudos,
conferências e cursos, inclusive de alfabetização e profissionalizante,
e luta em defesa da proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à
ordem econômica, à livre concorrência e ao patrimônio artístico e
histórico local.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.908/2008
Dá denominação à Escola Estadual do Bairro Santa Cruz.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Prefeito Inácio Murta a

Escola Estadual do Bairro Santa Cruz, com sede no Bairro Santa
Cruz, Município de Vespasiano.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2008.
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Irani Barbosa
Justificação: Este projeto visa homenagear uma grande liderança do

Estado, Prefeito por três mandatos no Município de Coronel Murta,
Delegado de carreira da Seccional do Distrito de Venda Nova, com
papel marcante na sociedade.

Sendo assim, nada mais justo que homenageá-lo, atribuindo o seu
honrado nome à referida Escola.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.909/2008
Declara de utilidade pública o Conselho Central de Cataguases da

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

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

Cataguases da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede na Av.
Guido Marliere, nº 79, Bairro Haide, no Município de Cataguases.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2008.
Maria Lúcia Mendonça
Justificação: A entidade Conselho Central de Cataguases da

Sociedade São Vicente de Paulo, com sede na Av. Guido Marliere, nº
79, Bairro Haide, no Município de Cataguases, é uma associação civil
de direito privado, filantrópica, beneficente, para fins não econômicos,
caritativa e de assistência social, de duração por tempo
indeterminado. O Conselho Central, em sua área de atuação
territorial, está a serviço das Conferências, dos Conselhos Particulares
e das Obras Unidas e Especiais para estimulá-las no exercício da
caridade cristã no campo da assistência social e da promoção
humana. No desenvolvimento de suas atividades, o Conselho Central
observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, economicidade e eficiência, e não se fará distinção
alguma quanto a raça, cor, sexo, condição social, credo político ou
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religioso e quaisquer outras formas de discriminação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.910/2008
Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam aprovadas, de conformidade com o disposto no art.

62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras
devolutas especificadas no Anexo desta resolução, observada a
enumeração dos respectivos beneficiários.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo

(a que se refere o art. 1º da Resolução nº , de de de 2008)
* - A tabela que contém o Anexo a que se refere o art. 1º da

Resolução nº   ,  de de de 2008 foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 27.11.2008.

Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2008.
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política

Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos
do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 3.065/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com o Sr. Michel Aburachid por
sua posse no cargo de Presidente do Sindicato das Indústrias de
Vestuário no Estado de Minas Gerais.

Nº 3.066/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Sindicato do Comércio
Varejista de Gêneros Alimentícios por seus 70 anos de fundação. (-
Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 3.067/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Instituto Cultural Flávio
Gutierrez por seus 10 anos de fundação. (- À Comissão de Cultura.)
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Nº 3.069/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que pleiteia
seja solicitada ao Subsecretário de Administração Prisional cópia da
documentação relativa aos procedimentos de apuração de denúncias
de maus-tratos supostamente praticados por Agentes Penitenciários
da Unidade Prisional Dênio Moreira. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 3.070/2008, da Comissão de Meio Ambiente, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Secretário de Meio Ambiente providências com
vistas à adoção das medidas que menciona, destinadas a incentivar o
setor de reforma e reciclagem de pneus.

REQUERIMENTO Nº 3.068/2008
- O Requerimento nº 3.068/2008 foi publicado na edição anterior.

Proposições não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Da Deputada Gláucia Brandão em que solicita seja formulado voto
de congratulações com o “Jornal de Ribeirão das Neves” por seu 16º
aniversário.

Comunicações
- É também encaminhada à Mesa comunicação da Comissão de

Transporte.
O Sr. Presidente - A Presidência parabeniza os Deputados Tiago

Ulisses, que fez aniversário sexta-feira, dia 21, e Adalclever Lopes,
que aniversariou ontem, dia 24. A todos muito sucesso na vida
particular, familiar e política.

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

Deputados, Deputadas, público presente e telespectadores da TV
Assembléia, acompanhei atentamente a reunião da Comissão de
Agricultura e Agropecuária que discutiu o preço do leite em Minas
Gerais. Estou de pleno acordo com os produtores de Minas Gerais,
com o pequeno produtor de leite e com o pequeno agricultor. Trata-se
de um problema que Minas Gerais precisa enfrentar com grande
firmeza. Minas não pode continuar de joelhos frente aos interesses
das grandes multinacionais que vêm para o Estado ditar o preço do
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leite. Não podemos também ficar à mercê das grandes redes de
supermercados que estabelecem o preço do leite. O governo de
Minas e as nossas autoridades constituídas têm de ter coragem para
enfrentar essa situação para valorizar o produtor rural, o nosso
pequeno produtor, para que esse produto tão importante para a
economia de Minas tenha seu preço recuperado no mercado,
especialmente em um momento de crise econômica onde os maiores,
os que têm o maior poder econômico se ajeitam e arrumam uma
forma de enfrentar a crise, enquanto esta acaba estourando nas
costas do pequeno produtor, principalmente dos trabalhadores.

Sr. Presidente, é justamente esse tema que me traz a esta tribuna
para me manifestar. Muito se tem discutido sobre a crise internacional
e os seus reflexos aqui no Brasil. Apesar de o Brasil ser uma das
economias mais bem preparadas para o enfrentamento dessa crise, a
discussão sobre essa crise financeira tem sido feita sob a ótica dos
grandes aglomerados, das grandes empresas do sistema financeiro,
dos bancos. E pouco se discutem, especialmente nos grandes meios
de comunicação, os reflexos da crise sobre os trabalhadores.

Nesse aspecto, Sr. Presidente, quero chamar a atenção para a
importante reunião que haverá amanhã, do Presidente Lula com todas
as centrais sindicais brasileiras. No Palácio da Liberdade, o
Presidente Lula, com o Ministro Guido Mantega, receberá a CUT, a
Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB -, a Força
Sindical, a nova Central Sindical dos Trabalhadores, a UGT, a CGT, a
CGTB, enfim, o conjunto das centrais sindicais, que, diante da crise
econômica que se aproxima, têm tomado um posicionamento
conjunto, unitário, sob a ótica do trabalhador, de como devemos
enfrentar a crise econômica sob a ótica do trabalhador.

Essas centrais sindicais estão organizando uma grande
concentração em Brasília no dia 13 de dezembro para expressar o
sentimento da classe operária brasileira sobre a forma de enfrentar a
crise. As centrais sindicais têm tido um posicionamento unitário.

Entre outras medidas, na visão das centrais sindicais, para aliviar os
efeitos da crise, está a reivindicação da redução imediata da taxa de
juros e do superávit primário. Isso porque já falamos muito na
necessidade de recuperar o crédito e o poder de compra do
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trabalhador, entretanto esse discurso cai no vazio se não
enfrentarmos o problema da taxa de juros, que ainda é exorbitante no
Brasil.

Também as centrais sindicais consideram a importância de se
valorizar a geração de emprego e renda e exigir a remessa de lucros e
do fluxo de capitais. Da mesma forma, estabelecer que qualquer
recurso público destinado a empresas seja acompanhado de
contrapartidas sociais, com destaque para a estabilidade no emprego.

É importante o poder público prestar ajuda e socorro às empresas,
ajudar a impedir que os investimentos parem. Mas essa ajuda do
poder público tem de vir costurada e amarrada à questão do emprego
e da manutenção dos postos de trabalho. Isso porque não podemos
permitir que as grandes empresas tenham ajuda econômica dos
governos e, em contrapartida, não garantam a estabilidade no
emprego.

As centrais sindicais ainda chamam a atenção para a importância da
grande campanha pela redução da jornada de trabalho sem redução
do trabalho, bem como para a ratificação pelo Brasil da Convenção nº
158 da Organização Internacional do Trabalho, que garante o direito
de não haver demissões sem motivação, ou seja, a Convenção nº 158
é a convenção que proíbe as demissões imotivadas. Especialmente
num momento de crise, a ratificação dessa convenção para os
trabalhadores é de fundamental importância. A adoção de medidas
anticíclicas, com base nos recursos públicos, como o uso do FGTS e
do FAT, em empreendimentos habitacionais, e a continuação do
acordo firmado pelo Presidente da República com as centrais sindicais
em prol da valorização do salário mínimo, a política permanente de
valorização do salário mínimo.

Essas reivindicações, Sr. Presidente, são de fundamental
importância para que a crise que se aproxima não caia sobre as
costas de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Isso é muito
importante frente ao que temos assistido recentemente em Betim, com
as férias coletivas da nossa principal empresa, a Fiat Automóveis.
Também temos assistido ao grande crescimento dos PDVs, os planos
de demissão voluntária. Isso tudo vem sinalizar que, se a crise for
deixada por conta dos grandes aglomerados econômicos, irá acabar
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prejudicando os trabalhadores e as trabalhadoras.
Quero elogiar a sensibilidade do Presidente Lula, que recebeu as

centrais sindicais, bem como a sensibilidade do Ministro do Trabalho,
que também já recebeu as centrais sindicais, e do Ministro Guido
Mantega, que ainda as receberá. Ao mesmo tempo em que o governo
federal abre diálogo com os trabalhadores, em época de crise, Minas
Gerais caminha na contramão. Na semana passada, na Casa do
Jornalista, ocorreu um importante encontro de trabalhadores e
trabalhadoras, sindicalistas de Minas Gerais. Um dos encontros mais
importantes, nos últimos seis anos, de que se tem notícia em Minas
Gerais. Um encontro com grande unidade de diversos sindicalistas e
sindicatos de trabalhadores, mas nada se falou na imprensa mineira
sobre esse encontro, que contou com a participação da Associação
Sindical dos Trabalhadores em Hospitais de Minas Gerais, da
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, das centrais
sindicais: CUT, Força Sindical, Nova Central Sindical, CTB; da
Federação Estadual dos Metalúrgicos; da Federação Nacional dos
Urbanitários; do Sindicato dos Engenheiros do Estado de Minas
Gerais; do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Purificação de
Água de Minas Gerais - Sindágua -; do Sindicato dos Delegados de
Polícia do Estado de Minas Gerais - Sindepo-Minas -; do Sindicato
dos Trabalhadores e Entidades Culturais e Recreativas; do Sindicato
dos Psicólogos; do Sindicato dos Professores - Sinpro-MG -; do
Sindicato dos Eletricitários - Sindieletro -; do Sindipúblicos; e do Sind-
UTE.

Enfim, um aglomerado, um grande conjunto de trabalhadores e
sindicalistas que se reuniram na Casa do Jornalista para lançar o
manifesto de protesto contra o tratamento que o governo do Estado de
Minas Gerais vem dispensando aos trabalhadores e aos sindicalistas.
Esse manifesto é muito simbólico, pois é justamente neste momento
de crise que precisamos fortalecer os trabalhadores e o movimento
sindical. Peço vênia para ler esse manifesto tão interessante, que foi
lançado na Casa do Jornalista, com o título “Minas, teu outro nome já
foi liberdade”. (- Lê:)

“Os trabalhadores de Minas Gerais vêm a público denunciar o
desmantelamento da estrutura do Estado em benefício de um projeto
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político pessoal, que vem acarretando um retrocesso histórico com o
sucateamento de empresas e órgãos públicos como a Cemig, a
Copasa, o Ipsemg e de outros importantes patrimônios do povo
mineiro.

Na saúde, a qualidade dos serviços e as condições de trabalho
estão tão precárias pela falta de investimentos que até o Ministério
Público do Trabalho repassou verbas para tentar minimizar problemas
estruturais de algumas unidades. Os hospitais sofrem com
superlotação, falta de equipes e de instalações para atendimento à
população.

Na educação, após décadas de luta pela valorização do magistério,
presenciamos o Governador de Minas Gerais se aliar a outros para
impedir que o piso nacional de R$950,00 dos professores seja
implantado.

Na área de segurança, os investimentos divulgados pelo governo
estão muito aquém das necessidades verificadas. São 14,3
homicídios dolosos para cada 100 mil habitantes e há superlotação
em cadeias públicas sob controle da Polícia Civil. Enquanto isso, o
Governador Aécio Neves viaja numa sutil campanha eleitoreira, e a
sociedade fica trancada em suas casas com medo da violência nas
ruas.

A Cemig propõe cortes nos postos de trabalho, precarizando a
prestação de serviços através da terceirização. Uma posição
totalmente oposta aos lucros que vem apresentando há vários anos.
Vale salientar que, em 2008, a empresa deve obter o maior lucro de
sua história, cerca de R$2.000.000.000,00.

Já a Copasa, que fornece um serviço essencial à saúde da
população, tem voltado seus interesses para as ações na Bolsa de
Valores, deixando de investir em Municípios que não dão lucro. A
política adotada na empresa é discriminação de idade através da
demissão de trabalhadores concursados, enquanto contrata
assessores sem concurso público com altos salários. Ela beneficia
ainda grandes construtoras com a prorrogação de contratos.

Como se não bastasse, o governo Aécio Neves investe em práticas
anti-sindicais que ameaçam os direitos e a liberdade de expressão
dos trabalhadores. Exemplo disso são os ataques que os sindicatos
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vêm sofrendo com perseguição a Diretores, falta de agenda para
reuniões de negociação, controle de informações, uso de poder da
polícia contra as manifestações e processos judiciais. Tudo isso
visando o desmantelamento dos sindicatos.

Cabe denunciar que, enquanto as empresas públicas mineiras
gastam milhões de reais em publicidade, a população amarga faturas
altíssimas de energia e de água. Esses mesmos cidadãos são
impedidos de ter acesso a informações fundamentais de toda
natureza devido ao silêncio incompreensível dos meios de
comunicação.

Nós, entidades sindicais, nos vemos na obrigação de alertar que
serviços de interesse público relevantes como saúde, saneamento,
educação, energia e segurança não estão sendo prioridade neste
governo.

O choque de gestão implantado em Minas vem trazendo resultados
apenas para os investidores estrangeiros e deixando de lado os
interesses do povo mineiro. Não podemos mais esperar, resignados,
que o nosso Estado, tradicional na defesa da liberdade, volte sua
atenção para os interesses da sociedade. É preciso construir uma
gestão democrática que beneficie a população e, sobretudo, volte a
dar espaço para a liberdade”.

Este é o manifesto assinado por diversos sindicatos.
O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Deputado Carlin

Moura, agradeço a V. Exa. o aparte, apesar de discordar do conteúdo
do manifesto e do pronunciamento de V. Exa. Como um democrata, V.
Exa. me concede aparte, e eu gostaria de mudar um pouco o assunto.

Faço este aparte como Presidente da Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas, para deixar clara a minha insatisfação
e a da Comissão com os administradores da obra do Centro
Administrativo, em especial com uma pessoa com quem tenho um
ótimo relacionamento e por quem tenho um profundo respeito, mas
que não tem tido o mesmo respeito com os parlamentares desta Casa
e com a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas - o
Dr. Reinaldo Alves Costa. Por duas vezes, ele autorizou a Comissão a
agendar uma visita dos seus membros e de outros parlamentares
desta Casa ao Centro Administrativo, que se sentem na obrigação de
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fiscalizar e conhecer a obra de perto. Pela segunda vez, estava
agendada para amanhã uma visita desta Comissão ao Centro
Administrativo, mas, de forma desrespeitosa, o Sr. Reinaldo Alves
Costa pediu à sua secretária que telefonasse ao meu gabinete hoje
cedo cancelando a visita, dizendo que ele não tinha autonomia para
agendá-la.

Fica aqui a minha insatisfação e a da Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas. Tenho certeza de que esse é um tipo
de tratamento isolado do governo para com esta Assembléia
Legislativa, mas ele precisa ser coibido. Levarei a minha insatisfação,
a da nossa Comissão e, tenho certeza, a desta Casa ao Danilo de
Castro, Secretário de Governo, e ao Governador do Estado, porque
sei que esse não é o tratamento que o Governador dispensa e que
gostaria que fosse dispensado a uma comissão das mais importantes
desta Casa.

Fica aqui a minha profunda insatisfação e o meu repúdio pela forma
como a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas vem
sendo tratada por meia dúzia de senhores que administram a obra do
Centro Administrativo. Digo, de forma clara, que, se continuar esse
tipo de tratamento - tenho certeza de que falo em nome da bancada -,
também mudaremos o nosso tratamento com boa parte dos assuntos
do governo tratados aqui. Essa é uma questão isolada, mas que
precisa de uma resposta imediata, uma resposta oficial do governo do
Estado, para que não fique transparecendo ser essa a sua posição.
Sei que não é a sua posição, mas a posição isolada de apenas um
senhor. Então que o governo venha a público dizer que essa é
posição apenas de um administrador do Centro Administrativo.

Fica aqui o meu repúdio, em nome da Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Carlin Moura* - Só para concluir, Sr. Presidente,
gostaria de dizer ao nobre Deputado Gustavo Valadares que estou de
inteiro acordo com ele e solidário à sua posição. Desde quando
Deputado desta Casa tem de pedir autorização para fazer visita a
qualquer local de obras neste Estado? É um desrespeito com o
Parlamento de Minas Gerais e vem confirmar, mais uma vez, o teor do
manifesto. Minas, teu outro nome já foi liberdade. Basta! Minas
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precisa mudar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.
O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, permita-me trazer alguns

questionamentos, o que não foi possível fazer durante a audiência
pública realizada aqui, pela manhã. Lamentavelmente, Deputado
Carlin Moura, às vezes outros têm a oportunidade de usar a palavra.
Não houve, na audiência pública, os encaminhamentos corretos ou,
pelo menos, a oportunidade de sugerir e de apresentar outros
encaminhamentos. Nesse aspecto, ela certamente não conseguiu os
objetivos, porque apenas Deputados da base do governo fizeram uso
da palavra. Tínhamos de ouvir também o contraditório, mas essa
oportunidade nos foi negada.

A primeira questão referente a essa audiência pública realizada pela
manhã é que o Ministério Público foi convidado, e não foi a primeira
vez, para vir aqui e dar satisfação a esta Casa sobre os
desdobramentos da CPI do Leite. A CPI do Leite foi realizada com
dinheiro público. Foram feitas recomendações para o Ministério
Público, para o Governador do Estado, para a Secretaria de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para o Ministério da
Agricultura. Já solicitamos duas vezes a presença do Ministério
Público para esclarecer a esta Casa quanto às medidas que tomou.
Todavia, mais uma vez, o Ministério Público não compareceu,
desrespeitando um convite da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais. Por isso apresentei um requerimento convocando o Dr.
Jarbas Soares, Procurador-Geral, a vir a esta Casa para prestar os
esclarecimentos. O que dá a entender, Dr. Jarbas, é que há um
corporativismo da indústria falando mais forte. Se fizermos uma
comparação, o cartel está tendo mais voz e vez do que a Assembléia
Legislativa; algumas cooperativas de fachada estão mandando mais
em Minas Gerais; a grande indústria de laticínios está mandando mais
e tem mais voz e vez do que esta Casa. Esperamos um
esclarecimento de V. Exa., recomendado pela CPI do Leite.
Lamentavelmente, no segundo governo de Aécio Neves, esta Casa
não conseguiu nem sequer instalar uma CPI. E os desdobramentos e
as recomendações de CPI do governo anterior até hoje não foram
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apurados. Há um projeto de lei de autoria deste Deputado, em sintonia
com a Constituição Federal, recomendando ao Estado que o
Ministério Público priorize todas as recomendações e os
desdobramentos da CPI em Minas Gerais. Esse meu projeto de lei foi
considerado inconstitucional porque já há uma lei federal que prevê
isso. Se existe essa lei federal, onde está o parecer do Ministério
Público referente aos desdobramentos da CPI do Leite em Minas
Gerais? Portanto, trago a minha indignação pela ausência, mais uma
vez, do Ministério Público, desrespeitando a Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.

Lamento também, Sr. Presidente, a ausência na audiência pública,
pela manhã, da Secretaria de Fazenda, que foi convidada. Uma das
questões discutidas foi a tributária. Nesta Casa, já discutimos sobre
isso nas comissões. Constituímos um grupo de trabalho para formatar,
em conjunto, a minuta de um decreto visando a um regime especial
para os produtos da agricultura familiar. Isso é um absurdo, pois
temos a incidência de impostos sobre produtos recentemente
elaborados como a multimistura, criada por nutricionistas, sobretudo
voltada à Pastoral da Criança, por meio de um trabalho incansável de
voluntárias em todos os Municípios que erradicaram a desnutrição e
que, a cada ano, vem baixando a mortalidade infantil e contribuindo
muito, embora, às vezes, seja a Secretaria de Saúde que traga o
bônus. Temos de enxergar o trabalho incansável realizado em cada
Município pelas líderes da Pastoral da Criança.

Sobre a multimistura incide uma alíquota de 18% de ICMS.
Enquanto para tantos outros produtos da grande indústria há isenção
de ICMS, há incidência de 18% sobre o que é fabricado por
voluntários e vendido para a Conab, por meio de um programa
especial do governo federal, do Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome, que adquire tudo que é produzido pela agricultura
familiar e que doa às entidades. Isso é um escândalo. Realizamos
audiência para discutir isso, e até hoje não foi regulamentado.

O que estamos presenciando no governo estadual é o
cadastramento do uso da água. Há um decreto recente cobrando pelo
uso da água e há também um outro cobrando pela emissão de
efluentes. O que percebemos, e esta Casa não está tomando
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conhecimento disso, é que, a cada semana, inúmeros decretos são
baixados ignorando a Assembléia Legislativa. São inúmeros decretos
que pesam na vida do homem, da mulher e do jovem do campo.
Quando o decreto do cadastro do uso da água foi baixado, já se
esperava a sua cobrança. De fato, isso aconteceu, há um decreto
cobrando pelo uso da água. Além desse, há um outro decreto dos
efluentes. Essa é a ação do governo do Estado sobre os agricultores,
que resistem teimosamente para permanecer no campo. É uma santa
teimosia, pois, se não fossem esses homens e mulheres incansáveis,
o alimento não estaria chegando à nossa mesa. Esse alimento que
chega à nossa mesa tem sido fruto não do suor, mas do sangue, da
vida de muitos homens, mulheres e jovens.

Lamento, Sr. Presidente, que numa audiência tão importante como a
de hoje não tenha havido entendimento, justamente hoje, quando
houve uma convocação do Conselho Estadual de Política Agrícola.
Centenas e centenas de trabalhadores e trabalhadoras do campo
estiveram presentes nesta Casa. Por que esse Conselho não se reúne
aqui para ouvir o grito que vem do campo? Justamente hoje,
paralelamente a esta audiência, houve uma discussão do Conselho
Estadual de Política Agrícola num gabinete, em que precisamos ouvir
os homens e mulheres que clamam por ações deste Estado e que
foram canceladas. O governo Itamar Franco foi criticado aqui muitas
vezes. O que se conquistou nos governos anteriores, que favorecia a
vida dos produtores de leite, foi retirado no governo Aécio Neves. Será
que é isso o que queremos, ou seja, reproduzir para o Brasil o que
vem sendo feito em Minas Gerais? São cobranças, cobranças em
cima de cobranças. Não deixam ninguém de fora, nem mesmo os
mais pobres. Os grandes possuem poder econômico. Como o
Deputado Gustavo Valadares disse aqui, se há gente ganhando e que
tem poder político no Estado de Minas Gerais, são as empreiteiras,
sobretudo em relação a obras públicas como asfalto, muito asfalto.
Estão superando. Vamos verificar quem de fato está ganhando.
Felizmente, o nosso povo pensa que isso é uma grande conquista.
Entretanto, vamos verificar quem está ganhando.

Outra questão séria é o programa Luz para Todos. Os produtores de
leite estão sacrificados, pois temos uma legislação que exige o
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resfriamento do leite. A qualidade do leite é importante, trata-se de
segurança alimentar, mas, infelizmente, não têm sido proporcionadas
as devidas condições. Ainda há mais de 100 mil famílias em Minas
Gerais que não contam com energia elétrica. A essa altura do século,
haver mais de 100 mil famílias sem energia elétrica é um escândalo.
Minas Gerais é o único Estado que não conseguirá cumprir as metas
da universalização da eletrificação em 2009. Como, Deputado Antônio
Carlos Arantes, o leite será resfriado se não há sequer energia
elétrica? Como vamos baixar o custo de produção se não há energia,
embora a energia de Minas Gerais continue sendo a mais cara?
Assim, há muita conversa fiada e poucos resultados. Vamos pegar,
Deputado Antônio Carlos Arantes, pelo menos 1% dos mais de 40
milhões que estão previstos para o “marketing” do governo no ano que
vem, para fazer um trabalho de conscientização, da importância do
leite. Esse “marketing” não está sendo feito. E ele compete, sim, ao
governo, que deve ter compromisso com esse setor. Lamentamos a
ausência dos Secretários de Agricultura e de Fazenda, que deveriam
estar aqui para ouvir e ver esse povo sofrido, assim poderiam
sensibilizar-se com a situação e propor ações concretas em favor do
homem, da mulher e do jovem do campo, garantindo-lhes dignidade e
renda.

Hoje o Minas Leite está realizando um seminário em Juiz de Fora,
mas deveriam estar aqui também. Quais são os desdobramentos
concretos do Minas Leite? Qual a previsão no Orçamento para facilitar
agregação de valor ao que o agricultor vem produzindo? Não há nada
a não ser o incentivo à grande indústria. Como vamos fornecer o leite,
pelo menos pasteurizado, para merenda escolar, se não se investe,
não se concedem recursos, créditos especiais a esses homens e
essas mulheres que, já na madrugada, estão na lida para que o
alimento chegue à nossa mesa? Lamentavelmente, durante a
audiência pública não tive oportunidade de falar para cobrar e sugerir
encaminhamentos concretos. Essa palavra me foi negada.

Quero cobrar do Ministério Público as ações sugeridas pela CPI:
contra as indústrias de laticínios acusadas de promover reuniões para
uniformizar e reduzir preços pagos aos fornecedores, o que
caracteriza crime contra a ordem econômica; contra as grandes redes
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de supermercados que atuam no Estado; contra a Cooperativa Central
dos Produtores Rurais, detentora da marca Itambé, por práticas
comerciais abusivas, características de aliciamento de fornecedores; e
pela quebra de sigilo fiscal das redes de supermercados Carrefour
Comércio e Indústria Ltda., Companhia Brasileira de Distribuição -
Grupo Pão de Açúcar-Extra, Super Nosso, Bon Marché, Mineirão -
Supermercados Champion e outros. Esses são desdobramentos
concretos sugeridos pela CPI do Leite. Onde estão as ações do
Ministério Público? Houve também a determinação da quebra de sigilo
fiscal das indústrias Nestlé, Parmalat, Itambé, Vigor, Danone e
Paulista, com o mesmo objetivo do item anterior, e a realização de
análises laboratoriais para detecção de fraude de adição de soro de
queijo ao leite, como também de soda cáustica. Ou seja, com o
dinheiro público foram feitas várias reuniões da CPI pelo interior.
Gastou-se dinheiro público e não foram tomadas as providências. É
isso que me permite concluir a ausência do Ministério Público, porque,
se ele tivesse tomado providências, não estariam renegando em vir
aqui prestar conta dos trabalhos feitos, recomendados por esta Casa.
Essa é a minha palavra de indignação, Sr. Presidente, pela falta de
respeito a esta Casa, sobretudo pelo Ministério Público do Estado de
Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.
O Deputado Fábio Avelar* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, público presente nas galerias, telespectadores da TV
Assembléia, trago aqui hoje alguns assuntos, mas antes gostaria de
fazer referência ao trabalho da Comissão de Política Agropecuária,
pela realização hoje, no Plenário desta Casa, de uma audiência
pública em que foi tratada a questão do preço do leite. Com certeza,
essa foi uma das audiências realizadas nesta Casa com mais
presença. Todo o Plenário e todas as galerias estavam repletos de
representantes do segmento da atividade leiteira, os quais, aliás, se
mostraram bastante revoltados com a condição angustiante que
enfrentam hoje.

Quero aqui prestar a nossa solidariedade a todos eles e dizer que
concordamos em que alguma coisa tem de ser feita em caráter
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excepcional. Gostaríamos também, nesta oportunidade, de dizer da
importância de anexar esse trabalho - como foi muito bem lembrado
por vários Deputados -, que é o relatório realizado pela CPI do leite,
da qual tive oportunidade de participar. Foram contribuições muito
importantes e, com certeza, serão anexadas a essas que estão sendo
colhidas agora, em continuidade dessa audiência que está sendo
realizada nesta Casa, agora na sua reunião ordinária da Comissão de
Política Agropecuária. Gostaria também de prestar minha
solidariedade ao Deputado que presidiu a reunião, o Presidente dessa
Comissão, Deputado Vanderlei Jangrossi. Houve um início de tumulto
no Plenário, provocado porque este teria de ser desocupado até as 14
horas, tendo em vista a realização desta reunião ordinária. No
entanto, naquele momento, o Deputado Vanderlei Jangrossi não podia
encerrar nem sequer suspender a reunião. Mas ele agiu corretamente,
e acredito que todas as pessoas presentes na reunião, depois das
explicações necessárias, entenderam a situação. Assim elas estão
agora reunidas para prestar importantes contribuições à nossa
Comissão de Política Agropecuária e, então, iniciar um longo trabalho,
que deverá motivar e aglutinar todos nós, Deputados, que temos
interesse no assunto. Portanto queria aqui fazer uma referência a este
Plenário.

Num segundo momento, Sr. Presidente, quero fazer referência à
Copasa. Gostaria de tê-la feito há mais tempo, mas, em virtude da
dificuldade de agenda na tribuna, por inúmeras inscrições, não a fiz.
Trata-se de uma empresa da qual tive o privilégio e o orgulho de
participar, de ser seu funcionário por 25 anos. Mais uma vez, gostaria
de trazer um requerimento que apresentei a esta Casa, com o
seguinte teor: “O Deputado que este subscreve solicita a V. Exa., nos
termos do art. 103 do Regimento Interno, seja formulado voto de
congratulações com a Copasa-MG, Departamento Operacional
Nordeste e Sudeste, pelo recebimento do Troféu PNQS - Prêmio
Nacional da Qualidade em Saneamento, Ouro, Nível II; Departamento
Operacional Sul e Região Metropolitana, Troféu PNQS Prata, Nível II;
e Departamento Operacional Centro-Oeste, Prêmio Distinção, que
foram entregues na XII Cerimônia de Premiação - PNQS 2008,
reunião em nível nacional, realizada em Porto Alegre no último dia
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18/11/2008. Requeremos também que seja dada ciência desse voto
ao ilustre Presidente da Copasa, Sr. Márcio Augusto Vasconcelos
Nunes, e a toda a sua diretoria”.

Gostaríamos de falar da nossa satisfação, como funcionário da
empresa, de vê-la recebendo esse importante prêmio de qualificação
em nível nacional. Para que os senhores tenham idéia, foram
distribuídos cerca de 19 prêmios, e a Copasa recebeu seis
premiações. Isso significa que a empresa tem obtido uma constante
fiscalização dos serviços que presta a todos os mineiros.

Queria cumprimentar a diretoria da empresa, as unidades citadas
aqui e, por fim, a todos os funcionários da companhia, nossos
queridos copasianos que, na realidade, são os responsáveis pelo
sucesso da nossa empresa. Nossos cumprimentos a todos.

Quero também dar ciência a todos os companheiros Deputados,
pedindo desde já o apoio de todos os senhores, de uma emenda que
apresentamos em Plenário ao projeto do ICMS Solidário, que está em
tramitação nesta Casa. Esse projeto vem sendo debatido há muito
tempo, e sabemos que existem problemas e interesses diversos. O
Deputado Dinis Pinheiro, autor do projeto, vem lutando pela sua
implementação há vários anos, e hoje o projeto já se encontra pronto
para apreciação em Plenário. O projeto já estava aqui para votação
em 1º turno quando recebeu várias emendas a serem apreciadas,
inclusive uma de minha autoria, que faz referência à criação do ICMS
turístico. Falo isso porque não temos dúvida da necessidade de
incrementação da atividade turística no nosso Estado. Várias medidas
já foram implementadas, mas acreditamos que o ICMS turístico
poderia ser o instrumento alavancador que visaria incentivar todas as
cidades mineiras a atuar no turismo. Isso representaria um ganho para
todas essas cidades. Acreditamos no potencial turístico de Minas
Gerais, que como sabemos, tem uma grande importância no cenário
turístico nacional. Acreditamos que com medidas dessa natureza
possamos incrementar, cada vez mais, o turismo no nosso Estado.

Recentemente vimos o sucesso da implantação, pelo governo, da
Estrada Real e estamos acompanhando agora o crescimento de todos
os circuitos turísticos do nosso Estado. Podemos ver que as cidades
estão-se mobilizando, estão procurando integrar os diversos
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conselhos turísticos de Minas. Esse seria um momento importante
para reconhecermos esse esforço dos Municípios, procurando dar
incentivo, através dessa parcela do ICMS Solidário, para que tenham
condições de se desenvolver cada vez mais.

Não poderíamos deixar de citar uma contribuição importante nesse
projeto da Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais.
Tivemos várias reuniões e resolvemos acatar várias de suas
sugestões, apresentando aqui nossa proposição, tendo em vista que
ela certamente será muito importante para esse marco do
desenvolvimento que ora vivenciamos em Minas.

É importante dizer que já conversei com vários Deputados e todos
se mostraram bastante entusiasmados com essa proposta, pois
enxergaram nela também uma possibilidade de incrementarmos as
atividades e darmos um retorno econômico muito grande ao nosso
Estado.

Não poderia deixar de registrar aqui também que já recebemos
cerca de 200 cartas e ofícios encaminhados ao nosso gabinete. Assim
que tiveram notícia da nossa iniciativa, procuraram trazer apoio formal
à nossa proposta por entenderem que ela seria o instrumento
alavancador do progresso e do turismo no nosso Estado.

Gostaríamos, assim, Deputado João Leite, de contar com o seu
importante apoio. Sabemos que V. Exa. tem um projeto de lei mais ou
menos nessa linha para o incentivo ao esporte e à cultura. Estamos
agora apresentando essa proposta, que será muito importante para
todos nós, mineiros. Seria essa a nossa contribuição e, desde já,
gostaria de contar com o apoio de todos os Deputados para a
aprovação desse nosso projeto que visa exatamente desenvolver o
turismo em Minas.

Dois últimos assuntos também me trazem à tribuna. O primeiro
refere-se ao nosso Aeroporto Internacional Tancredo Neves. Já
concluímos o trabalho da nossa Comissão. O Deputado Doutor Viana
teve uma participação muito importante, dando-nos sua contribuição.
O relatório do Deputado Gil Pereira já foi apreciado pela Comissão, e
nele estão recomendações claras para que se envidem todos os
esforços necessários junto a todos os segmentos que tenham ligação
com essa importante atividade da malha aérea nacional, a fim de
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impedir o retorno dos vôos de Confins para a Pampulha ou mesmo a
criação de novos vôos a partir desse Aeroporto. Mais uma vez, ficou
claro que o Aeroporto da Pampulha não oferece condições
necessárias a esses vôos e que sua utilização deve atender o
estritamente recomendado na Portaria nº 993, que restringiu as suas
atividades. Mas já tivemos informações que nos preocupam a todos,
Sr. Presidente, de que, no início de janeiro do próximo ano, a Anac já
tem programação para rever essa portaria. Tivemos informações
também, infelizmente de bastidores, de que há uma tendência muito
grande de a Anac revogar essa portaria. Desde já convoco a todos os
Srs. Deputados, inclusive o Deputado Eros Biondini, membro da
Comissão dos Aeroportos, com uma atuação marcante no nosso
trabalho, para ficarmos atentos. A Comissão contou, aliás, com o
depoimento importantíssimo do Deputado Federal Miguel Martini, com
sua experiência, com seu conhecimento, em função do exercício da
importantíssima profissão de controlador de vôo, que vive problemas
delicados por sua complexidade. Ele, por seu depoimento, forneceu-
nos importantes subsídios para que pudéssemos, mais uma vez,
chegar à conclusão da impossibilidade de retorno dessas atividades
ao Aeroporto da Pampulha.

Gostaria de fazer esse registro e dizer que devemos estar atentos
porque essa medida pode ser revogada agora no início de janeiro.
Desde já informo a todas as Sras. Deputadas, aos Srs. Deputados, à
imprensa, aos senhores telespectadores que, mesmo que essa
medida venha a ser revogada, ainda temos um argumento muito forte,
a própria lei de criação da Anac, que deixa bastante claro que
qualquer risco à utilização de aeronaves em qualquer aeroporto pode
ser barrada pela referida lei.

Todos sabem que o Aeroporto da Pampulha, conforme denunciado
pelo Deputado Miguel Martini e colhido por todos nós, da Comissão,
por meio dos depoimentos ali realizados, não se presta a essa
atividade. Devemos ficar atentos para que essa atividade não retorne
mais ao Aeroporto da Pampulha.

Terminando, aproveitando os 30 segundos que me restam, gostaria
de informar que apresentamos na Comissão de Defesa do
Consumidor requerimento a fim de apreciarmos a propaganda - em
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nosso entendimento, enganosa - que vem sendo veiculada pela mídia,
relativamente aos equipamentos eliminadores de ar em tubulações de
água. Considerando a informação utilizada por um dos fabricantes
desse produto, a publicação é totalmente equivocada, podendo induzir
a uma má utilização do equipamento. Colocaram na propaganda
veiculada que o equipamento é aprovado pela UFMG e que sua
procedência é reconhecida pelo Ministério Público. Essas informações
constam no panfleto utilizado para divulgação do equipamento. Já
comunicamos o fato ao Ministério Público, que concordou com nossa
posição. Desde já contamos com a presença e a participação de todos
os Deputados desta Casa a fim de debatermos esse assunto em
audiência pública a ser realizada na nossa Comissão de Defesa do
Consumidor. Muito obrigado.

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

Sras. Deputadas, todos que nos acompanham na Assembléia
Legislativa ou que nos assistem pela TV Assembléia, inicialmente
quero manifestar minha satisfação pela presença massiva nesta Casa
dos produtores rurais, de lideranças de sindicatos e de cooperativas
rurais, que atenderam ao nosso chamado, ao convite da Assembléia
Legislativa, e aqui vieram hoje para uma audiência pública que nasceu
das manifestações dos próprios produtores rurais, em razão do
inconformismo, da insatisfação, da revolta desses trabalhadores, em
especial dos produtores de leite de Minas Gerais, Estado que é o
maior produtor de leite da Federação.

Esses produtores vêm, infelizmente, mais uma vez, participar de
uma novela sem perspectiva de final feliz. Todavia, não podemos
curvar-nos diante da situação atual, ou seja, não podemos continuar a
ver o produtor novamente explorado, no nosso entendimento, de
forma até criminosa pelo cartel de compradores de leite, em razão do
abuso dos preços, que não cobrem 50% do custo de sua produção.

Os produtores aqui vieram, de maneira organizada, para trazer suas
reivindicações. Apresentamos requerimento à Comissão de
Agricultura, também assinado por vários outros colegas, como os
Deputados Antônio Carlos Arantes e Vanderlei Jangrossi, Presidente
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da Comissão, a fim de que debatêssemos um problema que já
conhecemos. Qual o significado desse debate? A união de forças a
fim de mostrarmos que não há conformismo, que não há acomodação,
que não se pode entender o problema como insolúvel.

É preciso haver uma solução. Primeiro, precisamos compreender a
importância econômica e social dessa atividade que é a produção do
leite, isso para não me alongar falando da importância do ponto de
vista da saúde pública. O leite é um alimento essencial a todos, ou
seja, ninguém - da criança ao idoso - pode prescindir dele. De modo
geral, todo ser humano precisa consumir leite.

Um colega veterinário fez uso da palavra, emocionado, e nos disse:
“Até parece que não somos mamíferos”. Alguns, numa atitude
desrespeitosa com quem produz esse alimento essencial à vida,
chegam a dizer que leite faz mal à saúde. Vale ressaltar que se trata
de um dos alimentos mais baratos, levando-se em conta suas
qualidades nutricionais e as de seus derivados. Ou seja, o leite não
serve apenas para saciar a fome, mas também para nutrir o
organismo com suas proteínas, vitaminas, seu valor energético e
protéico.

Não queremos que o leite seja inacessível ao cidadão; não
desejamos que esse produto atinja preços absurdos. Nunca um
produtor rural pensou no leite como um produto acessível apenas a
poucas pessoas. Não. O leite é essencial a toda a população,
especialmente às pessoas mais pobres que não podem sair por aí
escolhendo fontes de proteínas para dar a seus filhos. Então, eles
precisam do leite.

É duro ver o produtor ser roubado. Além do mais, sabemos que o
consumidor não é beneficiado com isso. O preço do leite e do queijo
não caiu lá na ponta, pelo menos não nas mesmas proporções em
que caiu para o produtor rural. Na verdade, o produtor rural que
recebia R$0,90 por um litro de leite hoje chega a receber, em alguns
lugares, menos de R$0,50. É uma atitude criminosa.

Todavia, várias coisas podem ser feitas. Esse debate foi realizado
aqui, e não vou repetir tudo o que falamos. Entretanto, não poderia
deixar de me referir a uma proposta nossa aprovada sob a forma de
requerimento, a fim de que possamos, ao lado da Federação Mineira
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da Agricultura, da organização das cooperativas de Minas, dos
sindicatos rurais e das representações dos produtores, encaminhar
formalmente um apelo ao Governador Aécio Neves solicitando que
lidere um movimento nacional. Ou seja, queremos que isso seja
encaminhado ao Presidente Lula para que medidas - aliás, estas
dependem mesmo do governo federal - sejam tomadas em defesa do
produtor rural, especialmente do produtor de leite. Em determinado
momento houve quem dissesse que não acredita nessa possibilidade,
mas eu acredito, sim.

A reunião terminou de forma um pouco tumultuada, já que muitas
pessoas queriam falar, mas infelizmente isso não foi possível. O
Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi, tomou uma atitude
acertada; de acordo com o Regimento, não era possível agir de outra
forma. Se se optar por rasgar o Regimento, a Constituição, as leis,
para que serviria esta Casa de leis? Não é verdade, Deputado
Sebastião Costa? Quem preside uma reunião não pode, a seu bel-
prazer, decidir, a cada dia, a forma como irá conduzir os trabalhos. Há
uma regra que tem de ser respeitada. Caso contrário, irá transformar-
se em uma torre de babel.

Em algum momento alguns quiseram dizer que o Deputado
Vanderlei Jangrossi não estava agindo de maneira adequada. A
exemplo do que disse o Deputado Fábio Avelar, não tenho como fazer
reparos. Eu também queria falar, dar algumas explicações, como
estou tentando fazer agora. No entanto, a palavra não me foi
concedida, mas nem por isso direi que a palavra foi cassada. Na
verdade, o horário havia terminado, e o Regimento é claro quanto a
essa questão. O que poderia fazer o Deputado Vanderlei Jangrossi?
Rasgar o Regimento? Não havia o que fazer. Agora, está ocorrendo
outra reunião, para a qual irei quando sair daqui. Ou seja, participarei
da reunião da Comissão de Agricultura, onde daremos seqüência ao
trabalho.

Apresentei a proposta solicitando que o Governador liderasse, mas,
num dado momento, fui contestado, disseram-me que ele não faria
isso. Por que apresentei essa proposta? Em primeiro lugar, porque
temos de tomar atitudes corretas. Alguns estavam exaltados - volto a
dizer que o produtor rural tem razão de estar exaltado, revoltado, mas
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não adianta simplesmente gritarmos, protestarmos, se não tomarmos
atitudes corretas. Que atitude temos de tomar? Temos de sensibilizar
o Governador e o Presidente da República. Se nós, Deputados,
tivéssemos o poder legal, constitucional, de aprovar a maioria das
medidas, o problema já estaria resolvido; se pudéssemos, por nossa
iniciativa, reduzir todos os impostos que incidem sobre o leite e seus
derivados, faríamos isso imediatamente; se pudéssemos estabelecer
uma política que proibisse a importação do leite que vem subsidiado
de países da Europa para concorrer e acabar com o nosso produtor,
votaríamos isso.

Se pudéssemos aqui acabar com o cartel das grandes empresas,
principalmente com o monopólio da Tetra Pak, nós o faríamos, mas
isso depende do Executivo. O Brasil se organiza em vários Poderes.
O Executivo de Minas, hoje liderado pelo Governador Aécio Neves,
tem-se mostrado sensível, tanto que fizemos algumas reivindicações,
e, no mandato passado, o Governador Aécio Neves reduziu alguns
impostos sobre o leite e alguns derivados. Não tirou nenhum benefício
que vinha do governo anterior. Aqui acabou de ser dito que o
Governador Aécio Neves tirou benefícios que eram dados ao produtor
por legislação anterior. Não é verdade. O Governador Aécio Neves,
além de já ter se mostrado sensível, tem liderança suficiente para
levar ao Presidente. É lá que está o principal problema; lá está a
possibilidade de o governo federal coibir essas importações abusivas,
que estão trazendo o leite em pó ou até mesmo o soro em pó e
afogando o produtor aqui, que tem o seu produto para vender, mas a
multinacional simplesmente diz “Não preciso do seu produto” e coloca
o preço que quiser. O governo federal é que pode fazer o controle de
estoque no País. Ele pode comprar leite em pó quando há excesso de
produção, guardar e depois vendê-lo no momento apropriado, fazendo
o equilíbrio do mercado. O governo federal pode legislar sobre matéria
tributária e assim por diante.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte)* - Agradeço ao Deputado
Domingos Sávio. Solidarizo-me com V. Exa. Também participamos da
reunião da manhã de hoje. Durante a minha fala nessa tribuna,
também me coloquei de maneira solidária ao Deputado Vanderlei
Jangrossi, por entender que S. Exa. agiu corretamente. Ele não
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poderia, naquele momento, suspender a reunião, nem prorrogá-la,
pois tínhamos a previsão de início da nossa reunião ordinária da tarde
de hoje, e ele jamais desrespeitaria o Regimento Interno da Casa.
Acredito que, naquele momento, houve uma inquietação de todos, que
estavam ansiosos e realmente também foram insuflados. Agora esta
reunião tem continuidade e está transcorrendo na maior normalidade
possível.

É importante este nosso trabalho constante, envolvendo, sim, todos
os segmentos. Precisamos do Governador Aécio Neves e de sua
equipe. Precisamos sempre acompanhar o desenrolar das nossas
ações. Na audiência realizada pela manhã, foi falado sobre a
necessidade de convocarmos o Dr. Jarbas, Procurador-Geral do
Estado, para vir aqui prestar esclarecimentos sobre as ações que
emanaram desta Casa por meio de uma CPI de que tive oportunidade
de participar e em que tivemos contribuições muito importantes.
Ressalto o trabalho do nosso Presidente à época, Deputado João
Batista. Em um esforço extraordinário, percorremos todo o Estado,
para conhecer a realidade de todas as regiões, e apresentamos um
relatório com recomendações bastante contundentes, para pelo
menos minimizar essa crise. E até agora não tivemos nenhuma
informação do Ministério Público. Isso foi importante. Mais do que
isso, é necessário que todas as recomendações, conforme sugestões
apresentadas para incorporá-las ao relatório que será feito pela
Comissão de Agropecuária, sejam anexadas ao relatório dessa CPI,
para que, a partir daí, tenhamos um documento bastante sólido e
possamos, por meio de ações planejadas, enfrentar esse problema.
Sabemos que não é fácil, tendo em vista todos os problemas,
principalmente o do cartel.

Cumprimento V. Exa. pela fala e também pela participação na nossa
audiência de hoje, apresentando requerimentos importantíssimos para
a solução do grave problema da injustiça que vem sendo cometida no
que concerne ao preço do leite. Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Sou eu que agradeço, nobre
Deputado Fábio Avelar. De fato, é isto: a partir de atitudes, fazemos
as cobranças no lugar certo; no Ministério Público, das ações que
cabem ao Ministério Público, de promover processo criminal contra
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quem está fazendo cartel.
No governo do Estado, ações para que o governo tenha uma política

estadual para que, além de verificar o que pode ser melhorado na
política tributária, tenhamos apoio ao produtor rural, com ações de
infra-estrutura, de parceria com os Municípios, nas estradas rurais,
com programas de energia elétrica e assim por diante.

Agradeço aos nobres colegas Deputados que aprovaram na semana
passada, em 1º turno, um projeto de minha autoria que tem a
aquiescência do governo do Estado, em que procuramos melhorar o
problema do ICMS, tornando mais justa a forma do crédito do ICMS
para o produtor rural, para que esse crédito tenha diminuído, ao final,
e o produtor tenha direito a um crédito pelo insumo que ele comprou.
Quando ele compra um insumo, a ração e o sal mineral, ele paga
ICMS. Se ele transferir esse crédito para o laticínio, o laticínio poderá
pagar um preço melhor pelo leite, o que significa um avanço. Estamos
com muita esperança de aprovar esse projeto de minha autoria nesta
semana, o que beneficiará diretamente o produtor de leite.

Precisamos que a Bancada do PT, a base de apoio ao Presidente
Lula cobre do governo federal uma atitude de apoio ao produtor de
leite. Aliás, Deputado Durval Ângelo, acabei de dizer que estamos, eu
como Líder da Maioria, levando ao Governador Aécio Neves apelos
com esse intuito. Não apenas levando apelo, mas também tendo
respostas. Agora mesmo está acontecendo uma reunião entre os
Secretários de Agricultura e de Fazenda para verificar uma maneira
de se melhorar o tratamento para com o produtor, no que diz respeito
ao ICMS.

Se o governo federal agir para evitar, por exemplo, a questão do
cartel da embalagem Tetra Pak, estimulando a implantação de outras
indústrias para esse tipo de embalagem, essa embalagem custará
metade do preço que o consumidor paga por 1 litro de leite. Os
senhores já pensaram o que é isso? Para se produzir leite, primeiro
tem de se criar e alimentar uma vaca, para, em seguida, transportar o
leite até a indústria e processá-lo. Só a embalagem custa metade do
que o consumidor está pagando. Tem cabimento um negócio desse?
Isso é um crime que só acontece porque existe apenas uma empresa
no Brasil que fabrica essa embalagem, ou seja, só há uma empresa
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que domina todo o mercado no País inteiro. Por isso digo que é
preciso que haja uma atitude em defesa do produtor, uma atitude que
venha do governo federal.

Portanto, Sr. Presidente, nestes últimos segundos que me restam,
estaremos atentos a isso. Na próxima oportunidade, traremos
informações sobre a visita que fizemos à Itália com a comitiva do
Governador, trabalhando para angariar mais investimentos para
Minas. Já temos perspectiva de instalação de uma indústria de
autopeças em Divinópolis e uma outra em Oliveira. Não nos podemos
intimidar com a crise. Temos de continuar buscando investimentos,
porque Minas Gerais não pode parar de crescer. Estamos na direção
certa. Muito obrigado.

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

1ª Fase
Abertura de Inscrições

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência determina, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno, a anexação das seguintes propostas de ação
legislativa, por guardarem semelhança: Propostas de Ação Legislativa
nºs 993, 996, 997 e 1.013/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº
991/2008; Propostas de Ação Legislativa nºs 1.008 e 1.018/2008 à
Proposta de Ação Legislativa nº 1.007/2008; Propostas de Ação
Legislativa nºs 598, 599, 617 e 633/2008 à Proposta de Ação
Legislativa nº 591/2008; Proposta de Ação Legislativa nº 619/2008 à
Proposta de Ação Legislativa nº 610/2008; Proposta de Ação
Legislativa nº 636/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº 620/2008;
Proposta de Ação Legislativa nº 640/2008 à Proposta de Ação
Legislativa nº 621/2008; Proposta de Ação Legislativa nº 642/2008 à
Proposta de Ação Legislativa nº 641/2008; Proposta de Ação
Legislativa nº 653/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº 651/2008;
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Proposta de Ação Legislativa nº 686/2008 à Proposta de Ação
Legislativa nº 672/2008; Proposta de Ação Legislativa nº 678/2008 à
Proposta de Ação Legislativa nº 677/2008; Proposta de Ação
Legislativa nº 1.001/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº 701/2008;
Proposta de Ação Legislativa nº 704/2008 à Proposta de Ação
Legislativa nº 703/2008; Proposta de Ação Legislativa nº 717/2008 à
Proposta de Ação Legislativa nº 716/2008; Propostas de Ação
Legislativa nºs 927, 928 e 929/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº
725/2008; Proposta de Ação Legislativa nº 980/2008 à Proposta de
Ação Legislativa nº 733/2008; Proposta de Ação Legislativa nº
739/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº 738/2008; Propostas de
Ação Legislativa nºs 743 e 744/2008 à Proposta de Ação Legislativa
nº 742/2008; Propostas de Ação Legislativa nºs 747, 748 e 981/2008 à
Proposta de Ação Legislativa nº 746/2008; Proposta de Ação
Legislativa nº 732/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº 731/2008;
Proposta de Ação Legislativa nº 1.010/2008 à Proposta de Ação
Legislativa nº 753/2008; Proposta de Ação Legislativa nº 982/2008 à
Proposta de Ação Legislativa nº 754/2008; Proposta de Ação
Legislativa nº 781/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº 779/2008;
Propostas de Ação Legislativa nºs 793 e 794/2008 à Proposta de
Ação Legislativa nº 777/2008; Proposta de Ação Legislativa nº
844/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº 804/2008; Proposta de
Ação Legislativa nº 807/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº
806/2008; Proposta de Ação Legislativa nº 861/2008 à Proposta de
Ação Legislativa nº 810/2008; Proposta de Ação Legislativa nº
845/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº 813/2008; Propostas de
Ação Legislativa nºs 817, 833, 837, 843 e 1.000/2008 à Proposta de
Ação Legislativa nº 815/2008; Proposta de Ação Legislativa nº
850/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº 818/2008; Propostas de
Ação Legislativa nºs 862 e 865/2008 à Proposta de Ação Legislativa
nº 822/2008; Proposta de Ação Legislativa nº 824/2008 à Proposta de
Ação Legislativa nº 803/2008; Propostas de Ação Legislativa nºs 872,
879 e 999/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº 846/2008; Proposta
de Ação Legislativa nº 851/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº
829/2008; Proposta de Ação Legislativa nº 852/2008 à Proposta de
Ação Legislativa nº 828/2008; Propostas de Ação Legislativa nºs 895 e



1302

896/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº 863/2008; Propostas de
Ação Legislativa nºs 882 e 884/2008 à Proposta de Ação Legislativa
nº 873/2008; Propostas de Ação Legislativa nºs 886 e 900/2008 à
Proposta de Ação Legislativa nº 883/2008; Proposta de Ação
Legislativa nº 892/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº 890/2008;
Proposta de Ação Legislativa nº 894/2008 à Proposta de Ação
Legislativa nº 875/2008; Propostas de Ação Legislativa nºs 958 e
1.003/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº 901/2008; Proposta de
Ação Legislativa nº 904/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº
903/2008; Propostas de Ação Legislativa nºs 918, 970 e 971/2008 à
Proposta de Ação Legislativa nº 909/2008; Proposta de Ação
Legislativa nº 923/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº 922/2008;
Proposta de Ação Legislativa nº 926/2008 à Proposta de Ação
Legislativa nº 925/2008; Proposta de Ação Legislativa nº 992/2008 à
Proposta de Ação Legislativa nº 940/2008; Proposta de Ação
Legislativa nº 943/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº 942/2008;
Proposta de Ação Legislativa nº 945/2008 à Proposta de Ação
Legislativa nº 944/2008; Proposta de Ação Legislativa nº 953/2008 à
Proposta de Ação Legislativa nº 949/2008; Proposta de Ação
Legislativa nº 956/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº 954/2008;
Proposta de Ação Legislativa nº 1.004/2008 à Proposta de Ação
Legislativa nº 957/2008; Propostas de Ação Legislativa nºs 960 e
1.020/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº 959/2008; Proposta de
Ação Legislativa nº 962/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº
961/2008; Proposta de Ação Legislativa nºs 966/2008 à Proposta de
Ação Legislativa nº 965/2008; Proposta de Ação Legislativa nº
1.002/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº 975/2008; Propostas de
Ação Legislativa nºs 984 e 985/2008 à Proposta de Ação Legislativa
nº 756/2008; Propostas de Ação Legislativa nºs 988 e 1.009/2008 à
Proposta de Ação Legislativa nº 987/2008; Proposta de Ação
Legislativa nº 1.021/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº 995/2008;
Proposta de Ação Legislativa nº 1.024/2008 à Proposta de Ação
Legislativa nº 1.006/2008 e Propostas de Ação Legislativa nºs 911,
912, 913, 914 e 920/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº 910/2008.

Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 2008.
Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
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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
3.070/2008, da Comissão de Meio Ambiente. 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 pela Comissão de Transporte, cujo teor foi
publicado na edição anterior.

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

Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa Costa, solicitando a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu §
1º, transferi-la ao Deputado Durval Ângelo. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 60 minutos. Com a palavra,
o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
telespectadores da TV Assembléia, abordaremos, nesta tarde, a
última polêmica formada em torno da Lei de Organização e Divisão
Judiciárias.

Ao abordar este tema, gostaria de oferecer, do fundo do meu
coração, o que puderem as palavras, de forma mais sincera,
expressar em todo esse discurso e, de alguma forma, a nossa ação
neste Poder em defesa do Poder Judiciário, que, antes de tudo, é a
defesa da democracia neste país. Os fatos demonstram que os
discursos mais firmes em defesa do Judiciário, no momento em que
ele se fragilizava diante de toda essa ideologia neoliberal, partiram
deste Deputado não somente por uma ou duas, mas por várias vezes.

Por isso quero oferecer tanto o discurso quanto essa luta ao amigo
jurista e grande Desembargador José Nepomuceno, pessoa ímpar
não só no Poder Judiciário de Minas Gerais, mas em toda a sociedade
mineira e brasileira. Nepomuceno - aliás, Nepu, como é
carinhosamente chamado - é hoje uma referência de dignidade, de
seriedade e de homem público que transcende a esfera do próprio
Poder Judiciário. Gostaria de oferecer a ele a primeira e a última
estrofes do poema “Canção do Tamoio”, de Gonçalves Dias. Assim se
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expressa aquele que cantou com tanta grandeza as belezas desta
terra por meio da “Canção do Exílio” e que mostrou, por meio de Juca
Pirama, o ideal do líder indígena. Na “Canção do Tamoio”, mostra um
exemplo significativo de vida. A você, Nepomuceno, dedico estes
versos. (- Lê:)

“Não chores, meu filho / não chores, que a vida / é luta renhida /
viver é lutar / a vida é combate / que os fracos abate/ que os fortes, os
bravos / só pode exaltar.”

Assim termina a 10ª estrofe: “As armas ensaia / penetra na vida /
pesada ou querida,/ viver é lutar / se o duro combate / os fracos abate
/aos fortes, aos bravos / só pode exaltar.”

Você, Desembargador José Nepomuceno, é esse exemplo de luta e
de bravura e, com toda certeza, é hoje o espelho em que deve se
mirar todo aquele homem público que deseja ser um grande Juiz
neste Estado e todo aquele que quiser julgar com ciência, coração,
consciência e com um olho na lei e outro na vida do povo.

Gostaria de dizer que este Poder foi surpreendido recentemente, no
dia 15/9/2008, quando aproximadamente 40 Desembargadores
propuseram uma representação ao Ministério Público Federal, ao
Procurador-Geral da República, alegando aspectos de
inconstitucionalidade da última lei de organização judiciária que
tramitou nesta Casa, mais precisamente a Lei Complementar nº
105/2008.

Explico a surpresa: Deputado Getúlio Neiva, a lei foi negociada com
a Presidência dos Poderes, com o Deputado Alberto Pinto Coelho,
Presidente desta Casa, e o Desembargador Orlando Adão, Presidente
do Tribunal de Justiça. Fico surpreso mais ainda porque, numa
reunião da Corte Superior do Tribunal de Justiça - as notas
taquigráficas estão aqui, na íntegra, com a opinião dos 25 membros
dessa Corte -, o Sr. Presidente confirma que houve acordo. E por
maioria esmagadora - não vou me atrasar tentando procurar -, com
dois ou três votos de discordância. Há o voto do Desembargador
Geraldo Duarte, em que pergunta tranqüilamente ao Presidente:
“Presidente Orlando Adão, houve acordo com a Assembléia?”. Por
três vezes, o Presidente disse que a lei que tramitou na Assembléia
havia sido acordada, nos itens que estavam sendo abordados ali, com
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a Assembléia Legislativa. O Desembargador Geraldo Duarte, de forma
lúcida, clara, objetiva e com sensibilidade humana, peculiar a esse
grande homem, disse: “Não tenho de discutir; se houve o acordo, esta
Corte tem de autorizar o Presidente a manter o acordo”. O que, de
qualquer maneira, sanaria vício de iniciativa alegado na ação direta de
inconstitucionalidade. É interessante como esse Poder ficou surpreso.
Colegas Deputados, Sras. Deputadas, a mesma inconstitucionalidade
que esses 40 Desembargadores alegam quanto ao vício de iniciativa,
eles também cometeram. A Constituição Estadual é clara, diz que
somente a Corte Superior do Tribunal de Justiça poderia propor ação
direta de inconstitucionalidade. Então se corrige uma
inconstitucionalidade com outra?

Se o caminho é pelo zelo desses Desembargadores que entraram
com essa ação direta de inconstitucionalidade - conheço vários, e os
que conheço eu admiro; a maior parte são jovens Desembargadores,
são pessoas que, como Juízes, só trouxeram dignidade, respeito e
seriedade ao Poder Judiciário -, então eles teriam de propor à Corte
do Tribunal a Adin. Isso é até questão de autoridade. Em um órgão
como esta Casa, que tem a Mesa Diretora formada por sete
Deputados, não podemos propor ação direta de inconstitucionalidade
em relação a ato do Executivo se não for por meio da Mesa da
Assembléia. Essa é a hierarquia, é a disciplina interna. Os doutos
Juízes de segunda instância propuseram uma ação direta de
inconstitucionalidade usando de um artifício inconstitucional. Eles
também falharam, quanto ao vício de iniciativa, e arranharam a
autoridade do órgão gestor do Tribunal. Gostaria de que nessa Corte
se levantasse alguma voz, porque houve também um problema sério
do ponto de vista hierárquico.

Não estamos falando de poder, de liberdade de decisão, de
consciência de um Juiz - isso é sagrado -; estamos falando de uma
ação direta de inconstitucionalidade, que é uma ação de caráter
meramente administrativo, prevista na Constituição, que dá
competência a quem de direito.

Mas as contradições estão presentes no próprio instrumento que
propõe a ação direta de inconstitucionalidade. A fls. 6, cita-se a Ação
Direta de Inconstitucionalidade n° 18.342, de Santa  Catarina, que não
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envolve uma questão com a nossa. Mas o interessante é que o
Ministro Sepúlveda Pertence é citado. Olhem o que diz o Ministro na
sua conclusão do voto: “O direito de apresentar emendas por parte do
Poder Legislativo sofre vedação exclusivamente em três hipóteses”.
Significa que podemos apresentar emenda e que não seremos só um
órgão homologatório. Significa que há hipóteses em que podemos
apresentar emendas, mas, na forma em que os Desembargadores
encaminham a ação direta de inconstitucionalidade, só poderíamos
dizer “sim” ou “não”; ou, se alguém preferir, “sim, senhor” ou um “não”
envergonhado.

É citado o art. 2º da Constituição Federal, que trata da célebre e
clássica visão montesquiana da divisão dos Poderes, mas que
também estabelece que os poderes são harmônicos entre si. Então,
foi o princípio da harmonia que fez o Deputado Alberto Pinto Coelho
reunir-se várias vezes com o seu Colégio de Líderes e com o
Desembargador Orlando Adão, Presidente do Tribunal. Foi com base
nesse princípio da harmonia que até o momento final da votação os
dois Presidentes se falavam ao telefone.

Para o Desembargador Sepúlveda Pertence, a tese dos 40 doutos
Desembargadores está errada. Então, há uma hipótese. Vamos ver
quais são as hipóteses da vedação, nas quais também há exceção.

A primeira hipótese proíbe as emendas parlamentares de
aumentarem despesas não previstas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias. A ação direta de inconstitucionalidade considera que
qualquer emenda que aumente despesa não pode ser aprovada. Aqui
o Ministro diz: “não previsto na lei e nas leis respectivas
orçamentárias”, não só na de diretrizes, mas na própria lei
orçamentária, na LAO.

Então, o que acontece, Srs. Deputados? Em todas as emendas que
aprovamos, colocamos um instrumento autorizativo que o Tribunal
implementaria, de acordo com a disponibilidade orçamentária. Então,
se isso não estivesse resolvido na atual lei complementar para o ano
que vem, nós o colocaríamos na lei orgânica do ano que vem. E de
quem seria a competência de implementar ou não tais medidas?
Caberia ao Tribunal de Justiça. Portanto, aqui não ferimos essa
primeira hipótese, de jeito nenhum.
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A segunda hipótese de vedação de apresentação de emendas está
no § 3º do art. 68 da Constituição Federal, e diz respeito à delegação
do Legislativo. Aí vem todo um arrazoado. Nós não tratamos de
delegação legislativa. O interessante é que os doutos
Desembargadores o citam na íntegra; mas a questão não era de
delegação.

A terceira hipótese não é, digamos, propriamente uma proibição à
apresentação de emendas. Olhem a terceira hipótese: não é
propriamente uma proibição à apresentação de emenda, mas de
fraude à iniciativa privativa de outro Poder em relação aos temas das
alíneas “a”, “b” e “c”, exercida a iniciativa reservada em relação ao
tema da alínea “a”, criação de comarca, ao projeto de iniciativa
parlamentar. E aí está toda a questão. Mas, Srs. Desembargadores,
colegas Deputados, olhem bem: fraude à regra de iniciativa exclusiva.
Não uma proibição de emendas.

Mas, mesmo assim, olhe o que diz, Deputado Antônio Júlio, uma
outra ação direta de inconstitucionalidade, a de nº 865-0, do
Maranhão, em que foi relator o Ministro Celso Mello, relator técnico,
um Ministro muito técnico, hoje uma das grandes cabeças do
Judiciário no Brasil, ainda em exercício. Olhem o que diz o Ministro:
“O conteúdo restritivo da norma inscrita no art. 63, II, da Constituição
Federal” - que acabei de ler -, “que concerne exclusivamente ao
serviço administrativo estruturado nas secretarias dos tribunais, não
se aplica aos projetos referentes à organização judiciária, eis que as
limitações expressamente previstas nesse tema pela Carta Política de
1969, art. 144, § 5º, ‘in fine’, deixaram de ser reproduzidas pelo
vigente ordenamento constitucional.”

Então, trata-se aqui de uma lei de organização e divisão do
Judiciário. Para o Ministro Celso Mello, não se aplicavam na lei de
organização as normas restritivas num caso específico de questões
de serviço administrativo. Então, Srs. Deputados, estamos
resguardados nessa norma do próprio Ministro Celso Mello. E é
interessante - não sou advogado, sou professor de Filosofia - o que
diz aqui: “A vedação havia na carta da ditadura militar”. Era o art. 144,
§ 5º.

Pergunto: será que os Desembargadores estão com saudosismo?
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Ou este é um ato falho desses Desembargadores? Eles estão
alegando um instrumento que o Ministro Celso Mello diz que era um
instrumento do governo de exceção da ditadura militar, não da Carta
democrática que comemoramos de 20 anos atrás. Então, outro erro,
em outro ato falho. Os Desembargadores, além de não cumprirem o
vício de iniciativa, porque não poderiam apresentar ação direta de
inconstitucionalidade, só a Corte; além de desobedecerem a um
princípio hierárquico, estão-se referendando em medida da ditadura
para impedir que o Parlamento exerça o seu poder. E não são
palavras minhas, são palavras do Ministro Celso Mello.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Deputado Durval
Ângelo, esse episódio parece-nos um precedente grave, no aspecto
de ferir não só a autonomia do Poder Legislativo, mas a harmonia dos
Poderes. A Assembléia Legislativa de Minas votou, como tinha de
fazer, a lei de organização judiciária. Obviamente, o grande
interessado, ou o maior interessado, era o Tribunal de Justiça, pela
boa execução da referida lei, tendo como foco a prestação
jurisdicional. Em todo o processo legislativo a Assembléia teve o
cuidado de conversar, de ouvir o Tribunal, os Desembargadores, a
Corte, para que, ao final, fosse aprovada na Assembléia Legislativa
uma lei de organização judiciária favorável à prestação jurisdicional.
Portanto, uma lei que fosse ao encontro dos anseios da população,
mas que isso ocorresse da maneira que o Tribunal julgasse mais
factível dentro da sua organização administrativa. E assim foi feito. E
aí, para surpresa de todos, um grupo de Desembargadores resolve
entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei
que foi votada, e que foi votada sob a orientação desses
Desembargadores.

Onde estamos? Ilustre Deputado Durval Ângelo, V. Exa. está
tocando na medula da questão de maneira muito séria. Ou vamos
respeitar não só a harmonia como também a independência dos
Poderes ou vamos entrar numa crise institucional que ninguém
deseja. O Judiciário tem suas prerrogativas, suas metas e seus
objetivos muito bem insculpidos na Constituição brasileira. O Poder
Legislativo tem suas atribuições muito bem insculpidas na
Constituição da República e na Constituição mineira. Queremos nos
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irmanar ao pensamento de V. Exa., externando nossa surpresa com
referência a essa ação de um grupo de Desembargadores. Fugindo
completamente à normalidade histórica dos atos - porque a lei foi
formulada em comum acordo entre os Poderes Legislativo e Judiciário
-, ao final, com o projeto aprovado, com a lei efetivamente sancionada,
resolvem entrar com uma Adin contra ela. É um precedente perigoso e
lamentável. Registro perante Minas Gerais nossa surpresa com essa
atitude de alguns Desembargadores. Muito obrigado, Deputado Durval
Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo* - Agradeço o aparte. O Deputado
Lafayette de Andrada, que por sinal é professor na área constitucional,
fala de forma mais apropriada e com mais qualidade sobre a matéria.

No que concerne aos entendimentos, antes de conceder aparte ao
Deputado Sargento Rodrigues gostaria de ler uma carta de
13/10/2008, encaminhada pelo Presidente desta Casa ao Sr. Nelson
Messias de Morais, Presidente da Amagis. Diga-se de passagem, a
Amagis cresce cada vez mais em representatividade diante dos
Juízes pela seriedade com que é conduzida por aquele jovem
competente e digno Juiz Nelson Messias. Com seus companheiros de
diretoria, ele acompanhou, esteve aqui em todos os momentos,
dialogando, e assim se dirigiu o Presidente ao nobre Presidente da
entidade. (- Lê:)

“Em atenção ao expediente dessa representativa entidade, vimos
prestar a V. Exa. os seguintes esclarecimentos relativos ao processo
de tramitação da Lei Complementar nº 105/2008. Inicialmente cabe
esclarecer que este Parlamento cumpriu todo o rito regimental -
destaque-se que, pela relevância da matéria, com exaustivo debate
das proposições e profunda reflexão, dada a magnitude do tema. No
transcorrer da tramitação das emendas de iniciativas parlamentares e
dos relatores, foram todas, sem exceção, previamente objeto de
interlocução e busca consensual junto aos prepostos e interlocutores
designados pela Presidência do Tribunal de Justiça. Assim a criação
dos 20 cargos de Desembargadores, a criação de mais 2 comarcas,
além das 2 propostas inicialmente, a criação de novas entrâncias
especiais, a fixação de diárias para Juízes e a criação dos cargos de
assessores dos Juízes são resultantes de interlocução e concordância
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manifesta do Tribunal de Justiça. Em algum momento, esta
Presidência participou ativamente junto ao então Presidente do
Tribunal de Justiça para se estabelecer o entendimento cristalino das
propostas, como foi o caso da criação das novas entrâncias a nós
relatado, como submetida e aprovada também pela Corte Superior.”

Assim conclui o Presidente da Assembléia, dirigindo-se ao Juiz
Nelson Messias: “Atestam nossas assertivas a oportunidade dada ao
Tribunal de Justiça para se manifestar sobre os possíveis vetos, o que
não foi objeto de consideração, ao contrário, chegou ao nosso
conhecimento o exame finalístico da Corte Superior à lei sancionada
pelo Exmo. Governador”.

Então, minha gente, qualquer questão fora disso ou é saudosismo
para voltar à ditadura, época em que o Poder Legislativo só podia
apresentar nome de rua, de próprio público ou moção de pêsames,
pois estava amordaçado numa ditadura militar; ou desobediência
administrativa à Corte e à direção do Tribunal de Justiça; ou ainda
erro jurídico, ao tentar tomar para si a prerrogativa de apresentação
de Adin, que é exclusiva da Corte do Tribunal de Justiça. Das três,
uma; ou as três juntas; ou duas concorrentes. Com toda a certeza, é
um problema grave o que estamos vivendo.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Inicialmente
parabenizo V. Exa., pois o assunto que me traz à tribuna nesta tarde é
de altíssima relevância. Certamente toda a nossa sociedade precisa
estar atenta e tomar conhecimento desse ato - diria - absurdo,
cometido por esses 40 Desembargadores que tomaram essa
iniciativa. Mesmo conhecendo, profunda e especialmente, a
Constituição da República, ignoram-na, bem como a própria hierarquia
do Poder Judiciário, não permitindo que essa decisão fosse do
Presidente do Tribunal de Justiça, e somente a ele, no âmbito do
Poder Judiciário Estadual, compete propor a chamada ação direta de
inconstitucionalidade.

Infelizmente, Deputado Durval Ângelo, essa não é a primeira vez
que este Poder assiste a manifestações, como essas, anunciadas por
V. Exa. Quanto às três hipóteses enumeradas por V. Exa. em que isso
poderia ocorrer, nós, ao votarmos o Projeto de Lei Complementar nº
26, que trata da divisão e organização judiciárias, não nos
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enquadraríamos em nenhuma delas. Como V. Exa. mesmo disse, se o
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, especialmente esses 40
Desembargadores, e não o conjunto deles, entendem que não
podemos apresentar essas emendas, o substitutivo, discutir a matéria,
exercer, realmente, o nosso papel de legislador originário - compete
ao Deputado Estadual, ao Vereador, ao Deputado Federal essa
prerrogativa de ser legislador originário -, talvez essa compreensão
esteja ganhando outra direção, e não seja apenas uma cegueira do
ponto de vista da interpretação da Constituição da República. Parece
que há outros interesses nessa ação completamente descabida. Não
é possível que Desembargadores de Minas Gerais, que conhecem por
demais a Constituição da República, não saibam que, individualmente
ou um grupo deles, não poderiam e não têm competência nenhuma
para propor uma ação direta de inconstitucionalidade.

Tanto V. Exa. quanto eu, já durante a tramitação desse projeto,
anunciávamos a intenção de alguns Desembargadores em relação às
emendas que faríamos. Chegamos, os Deputados desta Casa, até a
receber uma correspondência dizendo que o projeto era para ser
votado do jeito que chegou a Casa, não era para fazermos emendas,
ou seja, já dando ordens aos Deputados para que não apresentassem
emendas, como se o Desembargador do lado de lá tivesse
competência para isso. Da mesma forma como não temos
competência para discutir ou para deliberar como ele vai proferir a sua
sentença, por ser única e exclusiva de quem está com o processo em
suas mãos, de lá para cá é a mesma situação.

V. Exa., Deputado Durval Ângelo, expôs um outro ponto. Em que
pese à tripartição de Poderes, há um dispositivo dizendo que esses
Poderes devem ser harmônicos. O comando da Constituição da
República é um dever. Não podemos, como autoridades, como
membros de Poderes, digladiar-nos, enquanto a sociedade fica à
margem, aguardando a boa-vontade dos Deputados.

Essa harmonia fez com que nosso Presidente e o Colégio de
Líderes buscassem o diálogo com o Presidente do Tribunal. Essa
harmonia fez com que os Deputados desta Casa recebessem, de
portas abertas, os representantes da Amagis e os Juízes, para que
pudéssemos, aqui, receber sugestões, como fizemos com todos os
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órgãos, Poderes e categorias.
Quero dizer a V. Exa. que, da mesma forma, repudiamos essa ação

e esperamos uma resposta positiva do Presidente do Tribunal. Ou
seja, esperamos uma resposta de quem é Presidente de um Poder,
para que coloque essa questão novamente nos trilhos da Constituição
da República, a qual, ele, Presidente, e os demais Desembargadores
juraram cumprir. Parabéns pela iniciativa do pronunciamento.

O Deputado Durval Ângelo* - Agradeço o aparte de V. Exa.,
Deputado Sargento Rodrigues, que enriquece meu pronunciamento
nesta tarde e ajuda a reforçar a posição do Poder Legislativo.

Gostaria de voltar à canção inicial. A inspiração, que avocamos
nesta tarde, é do Desembargardor José Nepomuceno, esse grande
homem, esse grande Líder da Magistratura do Brasil, esse lutador. Da
canção inicial, leio a estrofe oitava: “Porém se a fortuna/ Traindo teus
passos/ Te arroja, Nepomuceno, nos laços/ Do inimigo falaz/ Na
última hora/ Teus feitos memora/ Tranqüilo nos gestos/ Impávido,
audaz”.

Com toda a certeza, desses laços, V. Exa., Desembargador, saberá
se livrar. Busco, nessa inspiração, a tranqüilidade para continuar
fazendo nosso pronunciamento nesta tarde. Solicitei à Secretaria-
Geral da Mesa um estudo a respeito das leis de organização e divisão
judiciárias. O Consultor desta Casa, Roberto Sorbilli Filho,
encaminhou-nos um parecer. Posteriormente, ao final, diremos que
providências tomaremos quanto a todos esses documentos que
estamos lendo, quanto a esse parecer e até quanto a esse
pronunciamento.

E assim se pronunciou o Consultor a nosso pedido: “Notas
introdutórias. Este trabalho propõe-se a informar e brevemente
analisar as mudanças efetuadas pela Assembléia Legislativa em
projetos de lei complementar, relativos à organização e à divisão
judiciárias do Estado ao longo de mais de 10 anos. Como se poderá
ver, o Legislativo Estadual tem sido colaborador e parceiro do Poder
Judiciário no processo de definição do formato da organização e
divisão judiciárias do Estado. Nas diversas ocasiões em que se
pretendeu alterar a Lei de Organização e Divisão Judiciárias, houve
debates consistentes e aprovação de muitas medidas, que
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aperfeiçoaram as propostas normativas encaminhadas pelo Tribunal
de Justiça. O resultado dos processos legislativos sempre decorreu do
consenso buscado após exaustivas discussões...”. Vimos na
apreciação do veto que esse consenso foi quebrado. Nunca, nesta
Assembléia, se derrubou tanto veto do Governador como da última
vez. Pergunto: foi reação do Poder Legislativo com a quebra de
consenso? Alguns vetos foram derrubados por 60 votos a zero, Srs.
Desembargadores. Será que isso não levanta para nós uma reflexão?
Há projetos que já estão na pauta há quase um ano. Eles não
tramitam. Será que a quebra desse consenso está fazendo uma Casa
agir como Poder? Será?

Continua o Consultor do Legislativo: “O resultado dos processos
legislativos sempre decorreu do consenso buscado após exaustivas
discussões, que primaram pelo respeito e pela cordialidade entre os
Poderes do Estado, destacando-se a relevante participação do Poder
Executivo, que usualmente se mostrou sensível às necessidades de
se organizar de modo racional e eficiente a atividade jurisdicional em
Minas Gerais.

Embora se encontre referência no banco de dados da Assembléia
Legislativa da tramitação de matéria relativa à organização e à divisão
judiciárias ainda sob a égide da Constituição de 1967, optou-se por
fazer menção às alterações legislativas processadas nos últimos 15
anos, já em período de redemocratização do País, lastreado por
normas constitucionais que reconhecem, verdadeiramente, a
independência dos Poderes do Estado, bem como a harmonia que
entre eles deve existir.

O primeiro projeto de lei complementar encaminhado pelo
Presidente do Tribunal de Justiça após a Constituição de 1988 foi o
PLC nº 22/92, que veio a transformar-se na Lei Complementar nº 38,
de 1995. Embora de modo geral não contivesse vício jurídico, alguns
dos seus dispositivos apresentaram problemas, como sujeição à
resolução da Corte Superior no que concerne a matérias reservadas a
lei estadual. Emendas foram apresentadas, principalmente com o
intuito de sanar tal vício. A participação dos legisladores foi intensa,
revelando a preocupação e o compromisso com a organização e a
divisão judiciárias no Estado. A par das quase 20 emendas sugeridas
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na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de
Administração Pública ainda foram propostas outras 40”. Aqui o
Consultor foi educado. Na realidade, a primeira Lei de Organização e
Divisão Judiciária que tramitou após a Constituição - eu não estava
aqui, não era Deputado, mas estudei a matéria - era um projeto
autoritário. Aí, sim, Desembargadores queriam entrar na competência
de iniciativa dos parlamentares estaduais, pensando que estavam sob
a égide da Constituição de 1967 e da emenda à Constituição de 1969.
Houve mudanças estruturais, na maioria esmagadora sancionadas
pelo Governador de então. Não houve Adin; não houve ação. Em
outras comissões, tivemos várias emendas, que totalizaram 92.
Depois, no 2º turno, foram 242 emendas, com as apresentadas em
Plenário. Muitas foram mantidas, outras rejeitadas. Sabem quais
foram as emendas reincidentes? Aquelas que visavam aumentar o
número de Juízes nas comarcas, aperfeiçoar a fiscalização dos atos
dos notários e lutar pela criação de varas de execuções criminais.
Essa foi a tônica das emendas; também não houve Adin. O Tribunal
entendeu que a Assembléia, de alguma forma, havia ordenado o
Texto Constitucional, e o Governador sancionou-o.

“Projeto de Lei Complementar nº 17/1999. No final da década de
1990, foi apresentado o Projeto de Lei Complementar nº 17/99,
posteriormente transformado na Lei Complementar nº 59, de 2001.
Igualmente voltado para a organização e a divisão judiciárias do
Estado, o projeto passou por processo bem semelhante ao
anteriormente narrado. Várias emendas foram apresentadas. Na
Comissão de Constituição e Justiça, tratou-se de assuntos referentes
a afastamento de magistrados, pensão para companheiro ou
companheira, criação de comarca, número de Juízes em comarcas”.
Como vemos, todos implicavam aumento de despesa, e, no voto do
Ministro, no Supremo, havia a ressalva: garantida a devida guarida
tanto na lei de diretrizes como na Lei Orçamentária.

“A Comissão de Administração Pública apresentou 80 emendas, e a
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o Substitutivo
nº 1, promovendo mudanças globais na proposta e preservando o seu
escopo. A proposição foi aprovada, em 1º turno, na forma do
Substitutivo nº 2”. Aí, minha gente, pasmem, chegamos a três
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centenas de emendas.
Destacam a mudança da posição de comarca, novas composições

do extinto Tribunal de Alçada e do Tribunal de Justiça Militar, a
ampliação do número de Juízes do Tribunal de Justiça Militar, com
aumento de despesa. Não houve Adin. Tivemos até emendas que
tratavam de promoção de Juízes. Aqui se poderia dizer que se tratava
de questão interna, mas, segundo o Ministro Celso Mello, em Adin nº
865-0, já citada, não se aplica a Lei de Organização e Divisão
Judiciárias às limitações da Constituição da ditadura militar. Esse é o
parecer do Ministro.

O resultado final foi a aprovação do Projeto de Lei Complementar nº
17/99, na forma do substitutivo. O Executivo acatou a maioria das
emendas. No art. 5º da proposta, foram retiradas as exigências para a
criação de comarca, como a existência de cargo, de moradia, etc.
Aqui veio a grande questão, no art. 10, relativa ao aumento do número
de Juízes e de entrâncias especiais.

Encaminharei tudo isso ao Ministério Público Federal. Sabem o que
acontecerá? Serão extintas as varas que criamos, como na Comarca
de Uberlândia? Os Juízes de entrância especial serão rebaixados? É
evidente.

E, digo mais, esta Casa já fez emendas até para aumentar o número
de Desembargadores. Pergunto: será que alguns dos
Desembargadores proponentes da ação, se entender o Ministério
Público que deve entrar com uma Adin em relação a essas leis,
deixarão de ser Desembargadores? Vejam que confusão isso vai
gerar no Poder Judiciário do Estado, porque não há prescrição na
causa de constitucionalidade.

Tive a oportunidade de dizer, até de forma irônica, ao Presidente
que talvez dois terços dos 40 proponentes não seriam
Desembargadores hoje. Isso porque houve um vício na criação, por
esta Casa, da Lei de Organização e Divisão Judiciárias, no entender
da Adin proposta; houve um vício de iniciativa ao apresentarmos
essas emendas. E aí faço o mesmo quadro comparativo dos Srs.
Desembargadores que entraram com a Adin e que muito respeitamos
e admiramos, mas para mostrar o contrário, para dizer que a mudança
houve, foi aprovada e sancionada, e ninguém entrou com uma Adin.
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Apresentaremos uma Adin ao Ministério Público.
O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Nobre Deputado Durval

Ângelo, V. Exa. trata de um assunto de supina relevância para a
instituição legislativa de Minas Gerais e o aborda de forma bastante
clara e objetiva, fazendo não apenas reminiscência histórica a respeito
do assunto, mas sobretudo discutindo a própria filosofia do direito.
Não sou filósofo como V. Exa.; fui advogado um dia.

O que me preocupa, meu caro Deputado Durval Ângelo, é que o
Brasil está passando por um momento muito interessante. Há uma
tentativa permanente de reduzir a competência do Poder Legislativo,
de diminuir o Legislativo, em nível nacional, e o mesmo ocorre agora
com esta tentativa que se faz de um projeto tão amplamente discutido,
combinado e acertado nesta Casa.

E nós que pensamos que estávamos melhorando e ampliando a
Justiça em Minas Gerais. Estávamos todos felizes, achando que
comarcas estavam sendo ampliadas e entrâncias especiais, criadas,
aumentando a condição de empregabilidade para novos Juízes, para
novos Promotores e novos serviçais da área do Judiciário. Nós que
imaginamos que estávamos melhorando a Justiça para os mais
pobres, isto é, ampliando o seu espectro para atingir aqueles que
menos podem.

Fico-me perguntando, caro Deputado Durval Ângelo - “O tempora! O
mores!” -, como não conseguimos acabar com a medida provisória,
que é o decreto-lei da ditadura. Não consigo entender determinadas
coisas que acontecem neste país. Nós, que resistimos à ditadura, ou
seja, que trabalhamos por vinte e tantos anos contra a ditadura, para
acabar com o decreto-lei, estamos à mercê das medidas provisórias
até hoje, trancando pauta no Congresso Nacional e possibilitando que
o STF faça leis.

A minha preocupação, Deputado Durval Ângelo, é institucional, e
não, a preocupação de se trabalhar e votar uma lei para que ela valha,
apenas por vaidade. Não é bem isso. É a preocupação com o fato de
termos, a todo instante, a Polícia Militar, a Polícia Federal e o
Ministério Público tentando fazer leis neste país. Ao mesmo tempo,
Sras. e Srs. Deputados, temos de cobrar do Legislativo que ele atue,
trabalhe e produza. Mas, quando trabalhamos e produzimos, tentam
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anular as ações que realizamos.
Aqui nesta Casa não há nenhum idiota; aqui nesta Casa não há

nenhum bobo. Quem chegou até aqui chegou com um mandato
popular e, para obter esse mandato, precisou contar com o
reconhecimento da população quanto à sua sabedoria. Ninguém
obtém um mandato por ser ignorante, por não ter competência, por
não ter vivência nem conhecimento. O mandato é conquistado graças
ao reconhecimento da coletividade, e nós fomos eleitos para quê?
Para fazer as leis e para fiscalizar o Poder Executivo e até o
Judiciário. Será que a nossa eleição não vale nada? O voto popular
não vale mais nada?

Nós, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que convivemos na Comissão
de Justiça, o tempo todo a verificar a Constituição brasileira, sabemos
o buraco que ela tem. São dezenas, talvez centenas de dispositivos
que precisam ser regulamentados e que não o foram, dando brecha,
isto é, permitindo este exercício fantástico de alguns órgãos querendo
fazer leis neste país e passando por cima da Casa Legislativa.

Meu caro Presidente, Deputado Doutor Viana, acho que a
Assembléia de Minas, mais que nunca, tem de defender o projeto que
aprovamos, com unhas e dentes, porque não foi um projeto imposto,
mas discutido, negociado, acertado e combinado. Posso dizer isso,
Deputado Durval Ângelo, tanto quanto V. Exa., porque estive duas
vezes com o Presidente do Tribunal, tratando exatamente desse
assunto.

Isso não foi tratado só pelo Presidente, Deputado Alberto Pinto
Coelho, mas por vários Deputados que lá compareceram, junto ao
Presidente do Tribunal, para discutir detalhes desse projeto. Isso
porque o nosso objetivo, como legisladores de Minas Gerais, era
possibilitar uma negociação com o Judiciário e com o Executivo de tal
sorte que o Executivo pudesse ampliar o espectro da Justiça para
atender os mais pobres deste Estado.

Caro Deputado Durval Ângelo, a defesa que V. Exa. faz claramente
deveria voltar à tribuna para discutirmos amanhã, depois de amanhã e
até o final desse assunto, que não pode morrer. Por quantos e
quantos anos discutiu-se aqui a reforma da estrutura do Judiciário em
Minas Gerais? Quantos e quantos anos de luta! Por que não podemos
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oferecer ao povo o que nos pede, que é mais justiça? Os Deputados
de Minas Gerais demonstraram claramente que, mesmo discordando
aqui e ali de uma ação de um Promotor ou de uma decisão de um
Juiz, respeitamos e queremos a Justiça como parâmetro maior da
democracia, como a instituição que há de preservar nos três Poderes
o tripé que herdamos da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e
fraternidade, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, Montesquieu.
Histórias à parte: “O tempora! O mores!”.

Quando Desembargadores se colocam é lamentável, porque quem
aprende a tocar trombone em uma banda de música dificilmente
consegue tocar clarinete. É o que chamamos de embocadura;
aprende-se. E, às vezes, com o hábito de muitos anos na ditadura, a
pessoa se acostuma a querer ser “dono de todos os pedaços” e fazer
coisas que não pode.

Deputado Durval Ângelo, este é um instante em que devemos pedir
reflexão profunda. Desembargadores competentes e inteligentes que
assinaram esse documento, essa ação direta de inconstitucionalidade
têm de rever sua posição. Da mesma forma que respeitamos e
homenageamos a Justiça e queremos vê-la sempre forte, como esteio
da sociedade brasileira, gostaríamos de também receber o mesmo
respeito. Obrigado.

O Deputado Durval Ângelo* - Agradeço seu aparte, que registra a
posição do PMDB nesta Casa. É importante para que a sociedade
mineira possa sentir qual é a posição deste Legislativo em relação a
essa proposta de ação direta de inconstitucionalidade.

Em 2005, o Tribunal de Justiça remeteu à Assembléia Legislativa de
Minas Gerais o Projeto de Lei Complementar nº 72/2005, que também
foi objeto de diversas medidas de aperfeiçoamento no Poder
Legislativo, consagrando uma prática que, conforme demonstrado,
ganha corpo desde o início da década de 90, no advento da
Constituição cidadã. O projeto redundou na Lei Complementar nº 85,
de 2005, que veio para alterar a Lei Complementar nº 59, já referida. A
tramitação da proposta sujeitou-se a menor quantidade de incidentes
processuais, uma vez que as pretensões normativas do Tribunal de
Justiça eram menos amplas e não houve tão elevado número de
emendas.
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Srs. Deputados, é bom destacar que esse projeto acabou
consagrando a unificação dos dois Tribunais, estabelecendo, por
medida do Legislativo, o novo número de Desembargadores. É
interessante que também não aconteceu aqui a ação direta de
inconstitucionalidade em relação ao Projeto de Lei Complementar nº
72. Se se argüir a inconstitucionalidade desse projeto, com toda a
certeza haverá um caos na unificação dos Tribunais de Justiça e de
Alçada. Muitas medidas foram reformuladas por esta Casa, medidas
que tratavam de aposentadoria de Juízes, de pensões, de
vencimentos. Não havia, na lei anterior, a tratativa sobre a questão do
cônjuge, a pensão e o benefício. E isso se extinguirá? Como ficarão
as viúvas, os pensionistas de Desembargadores aposentados, se
também houver o entendimento de que houve um extravasar na nossa
função enquanto legisladores, que cometemos uma
inconstitucionalidade? Pergunto aos 40 Desembargadores que
entraram com a ação direta de inconstitucionalidade o que
responderão às viúvas e às pensionistas. Pude verificar que vários
proponentes são filhos de grandes Desembargadores aposentados,
que suas mães, viúvas, são pensionistas. Como farão com o art. 116,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, de iniciativa total deste Poder? Suas
genitoras ficarão sem pensões? É esse o risco, porque isso não
estava previsto no original, foi iniciativa desta Casa, como a criação
dos cargos de 125 Desembargadores. Então nós, de alguma forma,
teríamos de reduzir o número de Desembargadores do Tribunal.

E retomo, minhas senhoras e meus senhores: mais recentemente,
foi aprovada a Lei Complementar nº 105/2008, originária do Projeto de
Lei Complementar nº 26/2007. A proposta também foi alvo de intenso
debate no Poder Legislativo, a revelar, mais uma vez, o interesse dos
legisladores mineiros em contribuir para o processo de organização do
Poder Judiciário no Estado. Nesse último caso, o Legislativo
igualmente não fugiu do seu papel habitual de colaborador e parceiro
do Poder Judiciário na elaboração e no aperfeiçoamento das normas
de organização e divisão judiciárias. Nada de novo ocorreu em
relação às mudanças promovidas nas propostas anteriores. Tanto é
assim que se pode dizer, sem receio algum, que eventual
questionamento acerca do poder de emenda parlamentar no que
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tange a essa última lei, feito por qualquer instância pública estadual,
soará no mínimo pouco coerente, algo como se o Estado estivesse -
tolerem a expressão - dando um tiro no próprio pé.

Do ponto de vista normativo, ademais não se pode desprezar o
efeito nocivo desse questionamento para a estabilidade e a segurança
das relações jurídicas nascidas das leis complementares anteriores.
Pôr em dúvida as emendas que alteraram a lei atual, além de atitude
juridicamente inconsistente, é também pôr em dúvida diversos
conteúdos que aparecem nas demais leis complementares de
organização e divisão judiciárias, os quais igualmente foram
decorrentes de emenda parlamentar.

Ao final, cabe dizer que todas as informações para esse trabalho
foram obtidas no “site” da Assembléia Legislativa de Minas Gerais -
www.almg.gov.br -, e estão inteiramente disponíveis para consulta
pública.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado,
Deputado Durval Ângelo. Quero cumprimentá-lo pelo extraordinário
raciocínio que V. Exa. traz na tarde de hoje, e gostaria também de
sugerir a V. Exa., dada a profundidade e a excelência do seu
depoimento, que todos os Deputados tivessem conhecimento do seu
posicionamento jurídico, da sua inteligência, trazendo ao Plenário
essa reflexão, como manifesta o Deputado Getúlio Neiva e eu ratifico,
uma das mais importantes para o Parlamento mineiro.

A vida de V. Exa. neste Parlamento tem sido dedicada aos legítimos
interesses do povo mineiro. V. Exa., que foi autor também da proposta
de emenda à Constituição que fundiu o Tribunal de Alçada e o
Tribunal de Justiça, num trabalho dedicadíssimo, extraordinário e
incansável, em defesa do Poder Judiciário de Minas, dá-nos hoje uma
aula de indagações. Como Presidente da Comissão de Justiça, fico a
me perguntar quantos debates foram realizados historicamente, bem
antes de V. Exa., assim como eu, estarmos nesta Casa. As leis foram
debatidas, discutidas e aprimoradas por aqueles que legitimamente
defendem o povo, conforme bem disse o Deputado Getúlio Neiva.
Agora estamos vivendo uma grande interrogação do conjunto
probatório da norma jurídica. Certamente estamos preocupados.

V. Exa. traz a esta tribuna uma reflexão que deverá ser a de todos
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os Deputados. No projeto anterior, em 2005, nós estivemos, assim
como ultimamente, debatendo longamente com todo o Poder
Judiciário. Quando aqui recebemos os Desembargadores, aqueles
que estavam iniciando o anteprojeto da lei de organização judiciária,
V. Exa. esteve na sala do nosso Presidente, debatendo com todas as
Lideranças da Casa, e abriu a reunião manifestando ser o momento
importante para se ouvir o Poder Legislativo, que respondeu a tempo
e a hora todas as indagações, por meio de audiências públicas e
pareceres - aliás, desde o nosso primeiro parecer, iniciado pela
Comissão de Constituição e Justiça, que opinou pela sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Quero felicitá-lo, pois o seu pronunciamento é da mais alta
importância para o nosso Legislativo. Pelo seu conhecimento e pelo
estudo que realizou, gostaria de pedir-lhe que não fiquemos somente
nessa sua lavra. Deputado Durval Ângelo, precisamos aprofundar-
nos, aprimorar com todas as comissões e todo o Parlamento essa
nova página que estamos vivendo em decorrência de uma ação do
Poder Judiciário. Parabéns pela extraordinária e aprofundada
manifestação nesta tarde.

O Deputado Durval Ângelo* - Agradeço ao nobre colega Deputado
Dalmo Ribeiro Silva o aparte. Acredito que ele curou este
pronunciamento, pois é a torre de vigilância da lei como Presidente da
comissão que tem esse mister nesta Casa. De alguma forma, a sua
intervenção confirma o que estamos abordando.

Gostaria de fazer os encaminhamentos finais acolhendo a paciência
e a boa-vontade do Sr. Presidente desta reunião, para dizer que esse
problema não ocorreu na Presidência do Sr. Desembargador Sérgio
Resende, que tem-se mostrado um homem de diálogo - aliás, já tive
oportunidade de constatar isso -, de entendimento e, ao mesmo
tempo, corajoso ao rever alguns atos que entendia não serem
apropriados para o momento. Espero, Sr. Presidente Sérgio Resende,
que recebeu pelo voto delegação dos seus pares - e nós também já
concedemos aqui e vamos refazer no dia 2 de novembro essa mesma
delegação ao Deputado Alberto Pinto Coelho -, que as duas
Presidências busquem entendimento e compreensão, pois não é no
confronto nem nas ameaças que os homens de bem se entendem,
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mas sim no diálogo.
Gostaria de informar que amanhã encaminharei ao Procurador-Geral

da República as notas taquigráficas desta reunião, os documentos
aqui abordados. Direi: “Infelizmente, Sr. Procurador-Geral da
República, nem todos os itens aprovados nesta Casa acabaram sendo
objetos da ação direta de inconstitucionalidade”. Por exemplo, por que
a questão da diária dos Juízes não está proposta na ação direta de
inconstitucionalidade?

Por que, em relação a determinada questão criada pela Casa, era
de seu interesse propor ação direta de inconstitucionalidade e outras
não? Poderia citar outras. Pedirei ao Procurador-Geral da República
uma análise atenta desse projeto e dos projetos citados
anteriormente, mesmo sabendo que corremos risco de ter uma crise
institucional profunda. Como muitos desses Juízes que propuseram
ação direta de inconstitucionalidade vão, hoje à noite, explicar às
senhoras suas mães que serão ordenadas como antigamente pelo
Ipsemg, em que o reajuste de suas pensões demorava cinco, seis e
até dez anos para ser efetivado? Isso está previsto. Como vão
explicar também a grande parcela de Juízes do interior de Minas que
foram promovidos por emendas ilegais?

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, fiquei sabendo que antes até do
advento da Constituição Presidentes do Tribunal de Justiça, zelosos
com o diálogo, pediam a parlamentares que entrassem com pedidos
de criações de comarcas em suas bases eleitorais, para estabelecer a
harmonia e o diálogo, não o confronto, mesmo sabendo que a lei da
ditadura impediria isso. E a resposta foi ruim, foi a que vimos na
votação dos vetos. É interessante o Tribunal propor ação direta de
inconstitucionalidade até de inconstitucionalidade que eles
cometeram, por exemplo, querer impedir que serventuário da Justiça
pudesse fazer concurso para Juiz. Para isso, teriam que se demitir do
cargo de serventuário. Até inconstitucionalidade que o CNJ já decidiu,
como, para ser Oficial de Justiça, ter de ter feito curso de Direito. Até
isso. Então acredito que não houve zelo. Não só do ponto de vista
político, a ação direta de inconstitucionalidade foi um desastre, um
grande desastre, como também do ponto de vista da legalidade.

Termino, Sr. Presidente, lembrando-me da minha inspiração inicial.
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Sei que o Desembargador José Nepomuceno está assistindo ao meu
pronunciamento do Hospital Mater Dei. Para ele, que é exemplo de
firmeza, de liderança da magistratura em Minas Gerais e que enfrenta
neste momento uma luta muito grande, gostaria de ler a estrofe
quinta, complementada com o final da estrofe primeira, da canção que
citei há pouco, de Gonçalves Dias: “E pois que és meu filho / meus
brios reveste / tamoio nasceste / valente serás / sê duro guerreiro /
robusto, fragueiro / brasão dos tamoios / na guerra e na paz”.

E a você, grande amigo e companheiro, o grande inspirador deste
discurso nesta tarde: “A vida é combate / que os fracos abate / que os
fortes, os bravos / só pode exaltar”.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Getúlio Neiva - Primeiramente, gostaria de
cumprimentar o Deputado Durval Ângelo pelo pronunciamento tão
bem elaborado e profundo. Faço minhas as suas palavras em
homenagem ao meu colega de escola Desembargador José
Nepomuceno, junto de quem me formei na UFMG. Desejo-lhe uma
recuperação absoluta para trabalharmos juntos. Sr. Presidente,
aproveitando a oportunidade, quero dizer que depois de amanhã, dia
27, receberemos o Chefe do Ministério Público, Jarbas Soares, em
Teófilo Otôni, para a inauguração do prédio do Ministério Público, que
será denominado Edifício Promotor Tristão da Cunha, nome do avô do
Governador Aécio Neves. Nessa mesma oportunidade teremos a
premiação, com a Medalha Filadélfia, de todos quantos, ao longo da
sua vida, ajudaram essa região. Cabe a mim a honraria de ter criado a
lei, com o Deputado Alberto Pinto Coelho, e a felicidade de ter o
Deputado Doutor Viana como homenageado. Também serão
homenageados o Dr. Aécio Neves, o Dr. Aécio Cunha, Hélio Costa,
nosso Ministro, o Vice-Presidente José Alencar e outras autoridades,
que receberão a Comenda Teófilo Otôni, criada no ano passado para
comemorar o bicentenário de nascimento de Teófilo Benedito Otôni.
Trata-se de uma medalha consorciada entre o Deputado Alberto Pinto
Coelho, que é majoritário no Serro, e eu, que sou majoritário em
Teófilo Otôni. Em um ano, ela é conferida na cidade do Serro; em
outro, em Teófilo Otôni. Neste ano, a cerimônia acontecerá em Teófilo
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Otôni. Além desses dois eventos importantes, a entrega da Medalha
Teófilo Otôni a personalidades de Minas Gerais e do Brasil que
ajudaram o Nordeste mineiro e a inauguração do prédio próprio do
Ministério Público em Teófilo Otôni, teremos também a inauguração
da estrada de Pavão. São 88km do Proacesso concluídos nesta
semana. Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade e por ter-
me permitido assistir ao depoimento tão profundo, analítico e
detalhado, feito pelo Deputado Durval Ângelo.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do regimento interno,

a discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 637/2007, uma vez que
permaneceu em ordem do dia por 6 reuniões; informa ao Plenário
que, no decorrer da discussão, foram apresentados ao projeto um
substitutivo da Deputada Ana Maria Resende, que recebeu o nº 3, e
um do Deputado Carlos Mosconi, que recebeu o nº 4, uma emenda do
Deputado André Quintão, que recebeu o nº 1, uma da Deputada
Gláucia Brandão, que recebeu o nº 2, uma do Deputado Almir Paraca,
que recebeu o nº 3, uma do Deputado Ivair Nogueira, que recebeu o
nº 4, uma dos Deputados Ivair Nogueira e João Leite, que recebeu o
nº 5, oito do Deputado Weliton Prado, que receberam os nºs 6 a 13,
uma do Deputado Ronaldo Magalhães, que recebeu o nº 14, uma da
Deputada Cecília Ferramenta, que recebeu o nº 15, uma do Deputado
Fábio Avelar, que recebeu o nº 16, e uma do Deputado Rômulo
Veneroso, que recebeu o nº 17; e que, nos termos do § 2º do art. 188
do Regimento Interno, encaminha os substitutivos e as emendas com
o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, para parecer

- O teor dos substitutivos e das emendas apresentados é o seguinte:
SUBSTITUTIVOS AO PROJETO DE LEI Nº 637/2007

SUBSTITUTIVO Nº 3
Dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da

arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A parcela da receita do produto da arrecadação do Imposto
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sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação - ICMS - pertencente aos Municípios, de que trata o
inciso II do art. 150 da Constituição do Estado, será distribuída nos
percentuais indicados no Anexo I desta lei, conforme os seguintes
critérios:

I - Valor Adicionado Fiscal – VAF : valor apurado com base nos
critérios para cálculo da parcela de que trata o inciso I do parágrafo
único do art. 158 da Constituição da República;

II - área geográfica: relação percentual entre a área geográfica do
Município e a área total do Estado, informada pelo Instituto de
Geociências Aplicadas – IGA –;

III - população: relação percentual entre a população residente no
Município e a população total do Estado, medida segundo dados
fornecidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE –;

IV - população dos cinqüenta Municípios mais populosos: relação
percentual entre a população residente em cada um dos cinqüenta
Municípios mais populosos do Estado e a população total destes,
medida segundo dados fornecidos pelo IBGE;

V - educação: relação entre o total de alunos atendidos, os alunos
da pré-escola inclusive, e a capacidade mínima de atendimento pelo
Município, publicada pela Secretaria de Estado da Educação até o dia
30 de abril de cada ano, relativamente aos dados do ano civil
imediatamente anterior, calculada de acordo com o Anexo II desta lei,
observado o disposto no § 1º deste artigo;

VI - produção de alimentos: os valores decorrentes da aplicação dos
percentuais à frente de cada item serão distribuídos aos Municípios
segundo os seguintes critérios:

a) parcela de 50% (cinqüenta por cento) do total será distribuída de
acordo com a relação percentual entre a área cultivada do Município e
a área cultivada do Estado, referentes à média dos dois últimos anos,
incluindo-se na área cultivada a área destinada à agricultura de
pequeno porte;

b) parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do total será distribuída
de acordo com a relação percentual entre o número de pequenos
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produtores rurais do Município e o número de pequenos produtores
rurais do Estado;

c) parcela de 15% (quinze por cento) do total será distribuída entre
os Municípios onde exista programa ou estrutura de apoio à produção
e à comercialização de produtos agrícolas, que atenda especialmente
aos pequenos produtores rurais, de acordo com a relação percentual
entre o número de pequenos produtores rurais atendidos e o número
total de pequenos produtores rurais existentes no Município;

d) parcela de 10% (dez por cento) do total será distribuída aos
Municípios que tiverem, na estrutura organizacional da Prefeitura,
órgão de apoio ao Municípios que tiverem, na estrutura organizacional
da Prefeitura, órgão de apoio ao desenvolvimento agropecuário,
respeitada a mesma relação percentual estabelecida na alínea "b"
deste inciso;

VII - patrimônio cultural: relação percentual entre o Índice de
Patrimônio Cultural do Município e o somatório dos índices de todos
os Municípios, fornecida pelo Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico - Iepha -, da Secretaria de Estado da Cultura, que
fará publicar, até o dia 30 de abril de cada ano, os dados apurados
relativos ao ano civil imediatamente anterior, observado o disposto no
Anexo III desta lei;

VIII - meio ambiente: observados os seguintes critérios:
a) parcela de, no máximo, 50% (cinqüenta por cento) do total será

distribuída aos municípios cujos sistemas de tratamento ou disposição
final de lixo ou de esgoto sanitário, com operação licenciada pelo
órgão ambiental estadual, atendam, no mínimo, a, respectivamente,
70% (setenta por cento) e 50% (cinqüenta por cento) da população,
sendo que o valor máximo a ser atribuído a cada Município não
excederá o seu investimento, estimado com base na população
atendida e no custo médio "per capita" dos sistemas de aterro
sanitário, usina de compostagem de lixo e estação de tratamento de
esgotos sanitários, fixado pelo Conselho Estadual de Política
Ambiental - Copam -;

b) o restante dos recursos será distribuído com base no Índice de
Conservação do Município, calculado de acordo com o Anexo IV desta
lei, considerando-se as unidades de conservação estaduais, federais
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e particulares, bem como as unidades municipais que venham a ser
cadastradas, observados os parâmetros e os procedimentos definidos
pelo órgão ambiental estadual;

c) a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável fará publicar, até o último dia do trimestre civil, os dados
apurados relativos ao trimestre imediatamente anterior, com a relação
de Municípios habilitados segundo as alíneas "a" e "b" deste inciso,
para fins de distribuição dos recursos no trimestre subseqüente;

IX - saúde: os valores decorrentes da aplicação dos percentuais
constantes no Anexo I desta lei serão distribuídos aos Municípios
segundo os seguintes critérios:

a) um valor de incentivo para os Municípios que desenvolverem e
mantiverem em funcionamento programas específicos voltados para o
atendimento à saúde das famílias, mediante comprovação na
Secretaria de Estado da Saúde, limitado a 50% (cinqüenta por cento)
do percentual relativo a saúde previsto no Anexo I, que serão
distribuídos e ponderados conforme a população efetivamente
atendida;

b) encerrada a distribuição conforme a alínea "a" deste inciso, o
saldo remanescente dos recursos alocados a essa variável será
distribuído tendo em vista a relação entre os gastos de saúde "per
capita" do Município e o somatório dos gastos de saúde "per capita"
de todos os Municípios do Estado, calculada com base nos dados
relativos ao segundo ano civil imediatamente anterior, fornecidos pelo
Tribunal de Contas do Estado;

X - receita própria: relação percentual entre a receita própria do
Município, oriunda de tributos de sua competência, e as transferências
de recursos federais e estaduais recebidas pelo Município, baseada
em dados relativos ao segundo ano civil imediatamente anterior,
fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado;

XI - cota-mínima: parcela a ser distribuída em igual valor para todos
os Municípios;

XII - Municípios mineradores: percentagem média do Imposto Único
sobre Minerais – IUM – recebido pelos Municípios mineradores em
1988, com base em índice elaborado pela Secretaria de Estado de
Fazenda, demonstrando a efetiva participação de cada um na
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arrecadação do IUM naquele exercício;
XIII - redistribuição com base na receita de ICMS per capita: relação

percentual entre a população residente em cada um dos Municípios
com menor índice de ICMS “per capita” do Estado e a população total
destes, fornecida pela Fundação João Pinheiro, observados os
seguintes conceitos:

a) considera-se índice de ICMS “per capita” o percentual resultante
da divisão do índice consolidado dos critérios previstos nos incisos I a
XII de cada Município pela respectiva população, medida segundo
dados fornecidos pelo IBGE;

b) consideram-se Municípios com menor índice de ICMS “per capita”
aqueles cujo percentual calculado na forma da alínea anterior seja
inferior à média do Estado acrescida de 40% (quarenta por cento);

§ 1º - Para o efeito do disposto no inciso V deste artigo, ficam
excluídos os Municípios nos quais o número de alunos atendidos pela
rede municipal não corresponda a, pelo menos, 90% (noventa por
cento) de sua capacidade mínima de atendimento.

§ 2º - Para fins do disposto no inciso VI deste artigo:
I) os dados relativos à produção de alimentos serão fornecidos pela

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que
fará publicar a cada trimestre civil, no órgão oficial dos Poderes do
Estado, as informações pertinentes às alíneas enumeradas naquele
inciso, para fins de distribuição no trimestre subseqüente;

II) considera-se pequeno produtor rural aquele que satisfizer os
seguintes requisitos:

a) mantiver até dois empregados permanentes, permitida a
contratação eventual de terceiros;

b) não detiver, a nenhum título, área superior a quatro módulos
fiscais, sendo que cada Município possui seu próprio módulo fiscal,
cuja extensão varia entre o limite mínimo de 5ha (cinco hectares)
(Belo Horizonte) e o máximo de 70ha (setenta hectares) (São Romão);

c) ter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua renda bruta anual
proveniente de exploração agropecuária;

d) residir na propriedade rural ou em aglomerado urbano próprio.
§ 3º - A Secretaria de Estado de Saúde fará publicar, no primeiro dia

útil de cada mês, as modificações ocorridas no mês anterior
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relativamente às alíneas "a" e "b" do inciso IX deste artigo, para fins
de distribuição no mês subseqüente.

§ 4º - A Fundação João Pinheiro fará publicar, até o quinto dia útil de
cada mês, os índices de que tratam os incisos II a XIII deste artigo que
tenham sofrido alteração, relativos ao mês anterior, bem como a
consolidação destes por Município.

§ 5º - A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar, até o dia 30
de junho de cada ano, o índice provisório de que trata o inciso I deste
artigo.

§ 6º - Sem prejuízo das ações cíveis e criminais cabíveis, os
Prefeitos Municipais e as associações de Municípios ou seus
representantes poderão impugnar, no prazo de 30 (trinta) dias
contados de sua publicação, os dados e os índices relativos aos
critérios para apuração anual do VAF e, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, os demais.

§ 7º - A Fundação João Pinheiro fará publicar o resultado do
julgamento das impugnações previstas no § 6º deste artigo no prazo
de 15 (quinze) dias contados do seu recebimento.

§ 8º - A Secretaria de Estado de Fazenda fará publicar, até o dia 31
de agosto de cada ano, o índice definitivo de que trata o inciso I deste
artigo, após o julgamento das impugnações previstas no § 6º, bem
como o índice consolidado geral de participação de todos os
Municípios, para fins de distribuição dos recursos no exercício
subseqüente.

§ 9º - As publicações de índices previstas nesta lei apresentarão os
dados constitutivos e os percentuais para cada critério, previstos nos
incisos I a XIII deste artigo.

Art. 2º - A apuração do VAF compreenderá o montante global da
apresentação do movimento econômico, observado o disposto na Lei
Complementar Federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990.

Art. 3º - Para se estabelecer o valor adicionado relativo à produção e
à circulação de mercadorias e à prestação de serviços tributados pelo
ICMS, quando o estabelecimento do contribuinte do imposto se
estender pelos territórios de mais de um Município, a apuração do
valor adicionado será feita proporcionalmente, mediante acordo
celebrado entre os Municípios envolvidos e homologado pela
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Secretaria de Estado de Fazenda.
§ 1º - Na hipótese de não haver o acordo previsto no “caput” deste

artigo, o contribuinte do imposto, ao prestar sua declaração anual,
informará os valores adicionados nas operações realizadas no
território de cada Município.

§ 2° - Na ocorrência de descumprimento do disposto no parágrafo
anterior ou na hipótese do recurso a que se refere o § 6º do art. 1º, a
Secretaria de Estado de Fazenda apurará o valor adicionado.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do ano subseqüente
ao da data de sua publicação.

Art. 5º - Fica revogada a Lei nº 13.803, de 27 de dezembro de 2000.
Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2008.
Ana Maria Resende

Anexo I
(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de )

* - A tabela que contém o Anexo I a que se refere o art. 1º da Lei nº
, de ____ foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27.11.2008.

Anexo II
Índice de Educação - PEi

(a que se refere o inciso V do art. 1° da Lei n° , de )
ICMAi x 100
PEi = —————— , considerando-se:
Σ ICMAI

MRMI
a) ICMAI = ——— , onde
CMAI

a.1) MRMi é o número de matrículas na rede municipal de ensino do
Município

a.2) CMA é a capacidade mínima de atendimento do Município,
calculada pela relação entre 25% (vinte e cinco por cento) da receita
de impostos do Município, compreendida a proveniente de
transferências, e o custo por aluno estimado pela Secretaria de
Estado da Educação.

b) Σ ICMAi é o somatório do ICMAi para todos os Municípios
Anexo III
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Índice de Patrimônio Cultural - PPC
(a que se refere o inciso VII do art. 1° da Lei n° , de )

PPC = Somatório das notas do município
Somatório das notas de todos os municípios

* - O quadro que contém o Anexo III, a que se refere o inciso VII do
art. 1º da Lei nº   , de ____, foi publicado no “Diário do Legislativo” de
27.11.2008.

Notas:
1 - Os dados relativos aos bens tombados em nível federal são os

constantes no "Guia de Bens Tombados em Minas Gerais", publicado
anualmente pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional -
IPHAN.

2 - Os dados relativos aos bens tombados em nível estadual são os
constantes na "Relação de Bens Tombados em Minas Gerais",
fornecida pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de
Minas Gerais - IEPHA - MG -, e no art. 84 da Constituição do Estado
de Minas Gerais.

3 - O número de domicílios a que se refere a tabela foi obtido a partir
do somatório do número total de domicílios dos setores censitários
integrantes dos perímetros de tombamento.

4 - Os perímetros de tombamento são os estabelecidos pelos
respectivos dossiês de tombamento ou originários de estudos e
resoluções da 13ª Coordenação Regional do IPHAN.

5 - O número total de domicílios é o fornecido pelo IBGE.
6 - Os dados relativos aos tombamentos e às políticas municipais

são os atestados pelo Conselho Curador do IEPHA-MG, mediante a
comprovação, pelo município:

a) de que os tombamentos estão sendo realizados conforme técnica
e metodologia adequadas;

b) de que possui política de preservação de patrimônio cultural,
devidamente respaldada por lei;

c) de que tem efetiva atuação na preservação dos seus bens
culturais.

Anexo IV
Índice de Conservação do Município - IC

(a que se refere do inciso VIII do art. 1° da Lei n ° , de )
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I - Índice de Conservação do Município "I"
IC = FCMi onde :

FCE
a) FCMi = Fator de Conservação do Município "I"
b) FCE = Fator de Conservação do Estado
II - FCE - Fator de Conservação do Estado
FCE = Σ FCMI, onde
a) FCMi = Fator de Conservação do Município "I"
FCMi = Σ FCM i,I
b) FCM I,j = Fator de Conservação da Unidade de Conservação "j "

no Município " I "
III - FCMi,j = Área UCi,j x FC x FQ, onde:

Área Mi
a) Área UC i,j = Área da Unidade de Conservação "j“ no Município "i"
b) Área Mi = Área do Município "i"
c) FC = Fator de Conservação relativo à categoria de Unidade de

Conservação, conforme tabela
d) FQ - Fator de Qualidade, variável de 0,1 (um décimo) a 1 (um),

relativo à qualidade física da área, plano de manejo, infra-estrutura,
entorno protetivo, estrutura de proteção e fiscalização, dentre outros
parâmetros, conforme deliberação normativa do Conselho Estadual de
Política Ambiental - COPAM. (1)

Nota: 1 - O Fator de Qualidade será igual a 1 até que sejam
ponderadas as variáveis e disciplinada sua aplicação, por meio da
deliberação normativa do COPAM.

TABELA
FATOR DE CONSERVAÇÃO PARA CATEGORIAS DE MANEJO

DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
* - A tabela que contém o Fator de Conservação para Categorias de

Manejo de Unidades de Conservação foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 27.11.2008.

Notas:
1 - APA I dispõe de zoneamento ecológico-econômico; APA II não

dispõe de zoneamento.
2 - APE: declarada com base nos arts. 13, incisos I e 14 da Lei

Federal n° 6.766, de 19/12/79, para proteção de man anciais ou do
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patrimônio paisagístico e arqueológico.
Justificação: O Projeto de Lei nº 637/07, de autoria do Deputado

Dinis Pinheiro, visa a redistribuir o resíduo do VAF, de 4,68%, cuja
redistribuição estava prevista pela Lei nº 12.040/95, a chamada Lei
Robin Hood, para o ano de 1998. Entretanto, a forma apresentada
pelo autor, nos parece muito rigorosa, quando utiliza como critério a
apuração utilizando os critérios econômicos, restringindo a
participação dos municípios cuja receita per capita de ICMS seja
superior à média do Estado acrescida de 40%, nos demais critérios.

Apresentamos o presente substitutivo retirando esses filtros e
redistribuindo os 4,68% por meio do critério “Redistribuição com Base
na Receita de ICMS per capita”.

Na repercussão financeira apresentada pelo autor temos municípios
com perda de receita muito elevada, 66 deles com perda superior a
10%. Apresentamos abaixo a repercussão financeira do substitutivo
que propomos, onde a perda de receita maior será de 5,76%.

Por entender que o substitutivo que ora apresentamos, além de
aprimorar a proposta original, viabiliza a aprovação do projeto,
esperamos o apoio dos nobres pares dessa Casa a essa alternativa
apresentada.

* - O quadro contendo a Repercussão Financeira - Substitutivo nº ---
(em ordem alfabética) foi publicado no “Diário do Legislativo” de
27.11.2008.

SUBSTITUTIVO Nº 4
Altera dispositivos da Lei nº 13.803, de 27 de dezembro de 2000,

que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da
arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Lei nº 13.803, de 27 de dezembro de 2000, passa a

vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º - A parcela da receita do produto da arrecadação do Imposto

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação - ICMS - pertencente aos Municípios, de que trata o
inciso II do parágrafo único do art. 158 da Constituição da República,
será distribuída nos percentuais indicados no Anexo I desta lei,
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conforme os seguintes critérios:
I - Valor Adicionado Fiscal - VAF -: valor apurado com base nos

critérios para cálculo da parcela de que trata o inciso I do parágrafo
único do art. 158 da Constituição da República;

II - área geográfica: relação percentual entre a área geográfica do
Município e a área total do Estado, informada pelo Instituto de
Geociências Aplicadas - IGA -;

III - população: relação percentual entre a população residente no
Município e a população total do Estado, medida segundo dados
fornecidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE -;

IV - população dos cinqüenta Municípios mais populosos: relação
percentual entre a população residente em cada um dos cinqüenta
Municípios mais populosos do Estado e a população total destes,
medida segundo dados fornecidos pelo IBGE;

V - população dos Municípios polarizadores: relação percentual
entre a população residente em cada um dos Municípios polarizadores
de cada microrregião do Estado e a população total destes, medida
segundo dados fornecidos pelo IBGE;

VI - educação: relação entre o total de alunos atendidos, os alunos
da pré-escola inclusive, e a capacidade mínima de atendimento pelo
Município, publicada pela Secretaria de Estado da Educação até o dia
30 de abril de cada ano, relativamente aos dados do ano civil
imediatamente anterior, calculada de acordo com o Anexo II desta lei,
observado o disposto no § 1º deste artigo;

VII - produção de alimentos: os valores decorrentes da aplicação
dos percentuais à frente de cada item serão distribuídos aos
Municípios segundo os seguintes critérios:

a) parcela de 50% (cinqüenta por cento) do total será distribuída de
acordo com a relação percentual entre a área cultivada do Município e
a área cultivada do Estado, referentes à média dos dois últimos anos,
incluindo-se na área cultivada a área destinada à agricultura de
pequeno porte;

b) parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do total será distribuída
de acordo com a relação percentual entre o número de pequenos
produtores rurais do Município e o número de pequenos produtores
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rurais do Estado;
c) parcela de 15% (quinze por cento) do total será distribuída entre

os Municípios onde exista programa ou estrutura de apoio à produção
e à comercialização de produtos agrícolas, que atenda especialmente
aos pequenos produtores rurais, de acordo com a relação percentual
entre o número de pequenos produtores rurais atendidos e o número
total de pequenos produtores rurais existentes no Município;

d) parcela de 10% (dez por cento) do total será distribuída aos
Municípios que tiverem, na estrutura organizacional da Prefeitura,
órgão de apoio ao desenvolvimento agropecuário, respeitada a
mesma relação percentual estabelecida na alínea "b" deste inciso;

VIII - patrimônio cultural: relação percentual entre o Índice de
Patrimônio Cultural do Município e o somatório dos índices de todos
os Municípios, fornecida pelo Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico - Iepha -, da Secretaria de Estado da Cultura, que
fará publicar, até o dia 30 de abril de cada ano, os dados apurados
relativos ao ano civil imediatamente anterior, observado o disposto no
Anexo III desta lei;

IX - meio ambiente: observados os seguintes critérios:
a) parcela de, no máximo, 50% (cinqüenta por cento) do total será

distribuída aos Municípios cujos sistemas de tratamento ou disposição
final de lixo ou de esgoto sanitário, com operação licenciada pelo
órgão ambiental estadual, atendam, no mínimo, a, respectivamente,
70% (setenta por cento) e 50% (cinqüenta por cento) da população,
sendo que o valor máximo a ser atribuído a cada Município não
excederá o seu investimento, estimado com base na população
atendida e no custo médio "per capita" dos sistemas de aterro
sanitário, usina de compostagem de lixo e estação de tratamento de
esgotos sanitários, fixado pelo Conselho Estadual de Política
Ambiental - Copam -;

b) o restante dos recursos será distribuído com base no Índice de
Conservação do Município, calculado de acordo com o Anexo IV desta
lei, considerando-se as unidades de conservação estaduais, federais
e particulares, bem como as unidades municipais que venham a ser
cadastradas, observados os parâmetros e os procedimentos definidos
pelo órgão ambiental estadual;
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c) a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável fará publicar, até o último dia do trimestre civil, os dados
apurados relativos ao trimestre imediatamente anterior, com a relação
de Municípios habilitados segundo as alíneas "a" e "b" deste inciso,
para fins de distribuição dos recursos no trimestre subseqüente;

X - saúde: os valores decorrentes da aplicação dos percentuais
constantes no Anexo I desta lei serão distribuídos aos Municípios
segundo os seguintes critérios:

a) um valor de incentivo para os Municípios que desenvolverem e
mantiverem em funcionamento programas específicos voltados para o
atendimento à saúde das famílias, mediante comprovação na
Secretaria de Estado da Saúde, limitado a 50% (cinqüenta por cento)
do percentual relativo a saúde previsto no Anexo I, que serão
distribuídos e ponderados conforme a população efetivamente
atendida;

b) encerrada a distribuição conforme a alínea "a" deste inciso, o
saldo remanescente dos recursos alocados a essa variável será
distribuído tendo em vista a relação entre os gastos de saúde "per
capita" do Município e o somatório dos gastos de saúde "per capita"
de todos os Municípios do Estado, calculada com base nos dados
relativos ao segundo ano civil imediatamente anterior, fornecidos pelo
Tribunal de Contas do Estado;

XI - receita própria: relação percentual entre a receita própria do
Município, oriunda de tributos de sua competência, e as transferências
de recursos federais e estaduais recebidas pelo Município, baseada
em dados relativos ao segundo ano civil imediatamente anterior,
fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado;

XII - Municípios mineradores: percentagem média do Imposto Único
sobre Minerais - IUM - recebido pelos Municípios mineradores em
1988, com base em índice elaborado pela Secretaria de Estado da
Fazenda, demonstrando a efetiva participação de cada um na
arrecadação do IUM naquele exercício;

XIII - cota-mínima: parcela a ser distribuída em igual valor para todos
os Municípios cujo índice consolidado dos critérios previstos nos
incisos I a XII seja inferior a 2,8 (duas vírgula oito) vezes o índice
consolidado médio desses critérios ;
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XIV - redistribuição com base na receita de ICMS per capita: relação
percentual entre a população residente em cada um dos Municípios
com menor índice de ICMS per capita do Estado e a população total
destes, fornecida pela Fundação João Pinheiro, observados os
seguintes conceitos:

a) considera-se índice de ICMS “per capita” o percentual resultante
da divisão do índice consolidado dos critérios previstos nos incisos I a
XIII de cada Município pela respectiva população, medida segundo
dados fornecidos pelo IBGE;

b) consideram-se Municípios com menor índice de ICMS “per capita”
aqueles cujo percentual calculado na forma da alínea anterior seja
inferior à média do Estado acrescida de 50% (cinqüenta por cento);

§ 1º - Para o efeito do disposto no inciso VI deste artigo, ficam
excluídos os Municípios nos quais o número de alunos atendidos pela
rede municipal não corresponda a, pelo menos, 90% (noventa por
cento) de sua capacidade mínima de atendimento.

§ 2º - Os dados referentes ao inciso VII deste artigo, relativos à
produção de alimentos, serão fornecidos pela Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que fará publicar, a cada
trimestre civil, no órgão oficial dos Poderes do Estado, as informações
pertinentes às alíneas enumeradas naquele inciso, para fins de
distribuição no trimestre subseqüente.

§ 3º - A Secretaria de Estado da Saúde fará publicar, na primeira
segunda-feira de cada mês, as modificações ocorridas no mês
anterior relativamente às alíneas "a" e "b" do inciso X deste artigo,
para fins de distribuição no mês subseqüente.

§ 4º - A Fundação João Pinheiro fará publicar, até a segunda
segunda-feira de cada mês, os índices de que tratam os incisos II a
XIV deste artigo, relativos ao mês anterior, bem como a consolidação
destes por Município.

§ 5º - A Secretaria de Estado de Fazenda fará publicar, até o dia 30
de junho de cada ano, o índice provisório de que trata o inciso I deste
artigo.

§ 6º - Sem prejuízo das ações cíveis e criminais cabíveis, os
Prefeitos Municipais e as associações de Municípios ou seus
representantes poderão impugnar, no prazo de trinta dias contados de
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sua publicação, os dados e os índices relativos aos critérios para
apuração anual do VAF, e, no prazo de cinco dias úteis, os demais.

§ 7º - A Fundação João Pinheiro fará publicar o resultado do
julgamento das impugnações previstas no § 6º deste artigo, no prazo
de quinze dias contados do seu recebimento.

§ 8º - A Secretaria de Estado de Fazenda fará publicar, até o dia 31
de agosto de cada ano, o índice definitivo de que trata o inciso I deste
artigo, para fins de distribuição dos recursos no exercício
subseqüente, após o julgamento das impugnações previstas no § 6º.

§ 9º - A participação de Município em razão de critério previsto em
inciso deste artigo não prejudica sua participação na distribuição na
forma dos demais dispositivos.

§ 10 - As publicações de índices previstas nesta lei apresentarão os
dados constitutivos e os percentuais para cada critério, previstos nos
incisos I a XIV deste artigo.

(...)
* - A tabela contendo o Anexo I - a que se refere o art. 1° da Lei n°

13.803, de 27 dezembro, de 2000 - foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 27.11.2008.

Anexo I
(a que se refere o art. 1° da Lei n° 13.803, de 27 dezembro, de

2000)
Art. 2º - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do ano subseqüente

ao da data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2008.
Carlos Mosconi
Justificação: Apresentamos esta proposta com o intuito de criar uma

distribuição mais justa, com impacto financeiro menor que o previsto
pelo Projeto de Lei nº 637/2007, do Deputado Dinis Pinheiro. Um
impacto significativo poderia inviabilizar financeiramente alguns
Municípios quanto ao cumprimento de dispositivos da Lei de
Responsabilidade Fiscal e até mesmo arcar com compromissos
assumidos.

Promovemos com este substitutivo a alteração dos percentuais de
alguns critérios e criamos um novo critério que visa fazer justiça aos
Municípios polarizadores, que constantemente arcam com despesas



1339

com os munícipes de cidades vizinhas. Além disso propomos a
eliminação de filtros restritivos, que não permitem que alguns
Municípios participem de alguns critérios. Outra alteração que
propomos é a diluição da variação da receita ao longo de cinco anos,
o que permitirá aos Municípios que perderão receita se programarem
para assimilar a nova realidade financeira.

Com a proposta que apresentamos, a perda de receita maior será
de 2,86% no exercício de 2008 e em 2012, 7,36%.

No encontro do Fórum Técnico do ICMS Solidário, que tivemos a
felicidade de realizar em Poços de Caldas, após ouvir as autoridades
presentes, decidimos elaborar estudos para encontrar uma forma de
se fazer justiça a Municípios como Poços de Caldas. Analisamos os
argumentos incontestáveis apresentados pelo Prefeito Sebastião
Navarro Filho e partimos então para encontrar um índice que pudesse
favorecer aqueles Municípios que atendem políticas públicas de
cidadãos das cidades vizinhas, como é o caso de Poços de Caldas.
Conseguimos com o índice proposto reduzir a perda de Poços de
Caldas de 7,99% para 1,51% em 2012. Acreditamos que a perda
paulatina de recursos não deverá inviabilizar a gestão financeira
daquele e de outros Municípios na mesma situação.

Por entender que o substitutivo que ora apresentamos faz mais
justiça aos Municípios, esperamos o apoio dos nobres pares dessa
Casa a sua aprovação.

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 637/2007
EMENDA Nº 1

O inciso I do art. 3º passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3° – (...)
I – parcela de, no máximo, 50% (cinqüenta por cento) do total será

distribuída aos Municípios cujos sistemas de tratamento ou disposição
final de lixo ou de esgoto sanitário, com operação licenciada pelo
órgão ambiental estadual, atendam, no mínimo, a, respectivamente,
70% (setenta por cento) e 50% (cinqüenta por cento) da população,
sendo que o valor máximo a ser atribuído a cada Município não
excederá o seu investimento, estimado com base na população
atendida e no custo médio "per capita" dos sistemas de aterro
sanitário, usina de compostagem de lixo e estação de tratamento de
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esgotos sanitários, fixado pelo Conselho Estadual de Política
Ambiental - Copam -, bem como aos Municípios que
comprovadamente tenham implantado em seus territórios sistema de
coleta seletiva de lixo.”.

Acrescente-se onde convier:
“Art. 3º - (...)
§ .... - Os recursos repassados aos Municípios conforme critérios

estabelecidos no inciso I deste artigo deverão ser aplicados
obrigatoriamente na preservação, proteção e melhoria do meio
ambiente.”.

Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2008.
André Quintão
Justificação: A Lei nº 13.803, de 2000, definiu critérios de repasse de

recursos do ICMS para Municípios que possuírem Área de Proteção
Ambiental - APA -, Área de Preservação Permanente (reserva
biológica, estação ecológica, parque, reserva particular, floresta
nacional, estadual ou municipal) ou Área de Preservação Especial -
APE. A nosso ver, a lei é frágil ao não criar dispositivos que vinculem
a destinação dos recursos ao fato gerador. Tal fragilidade permite ao
administrador público definir a aplicação dos recursos sem critério e,
em tese, até em conflito com o seu objetivo, que é incentivar a
preservação ambiental. Faz-se necessária a correção apresentada, a
fim de se garantir que os recursos sejam efetivamente aplicados na
proteção das áreas de preservação, das florestas, da fauna, dos
mananciais de água, da biodiversidade e da melhoria da qualidade de
vida, guardando sempre consonância com as melhores práticas em
políticas públicas de proteção ao meio ambiente. Assim, contamos
com o apoio de nossos pares para a aprovação desta proposta.

EMENDA Nº 2
Acrescente-se ao inciso II do art. 1º a alínea “h” e os §§ 13 a 15, e

dê-se ao Anexo I do referido artigo a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
II - (...)
h) Municípios-sede de estabelecimentos penitenciários: relação

percentual entre a média da população carcerária de cada Município
onde existem estabelecimentos penitenciários, a que se refere o art.
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71 da Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, e a média da
população destes no Estado, apurada em cada semestre civil,
fornecida pela Secretaria de Estado de Defesa Social.

(...)
§ 13 - A Secretaria de Estado de Defesa Social regulamentará os

procedimentos necessários para apuração dos dados constitutivos do
índice a que se refere a alínea “h” do inciso II deste artigo.

§ 14 - Os dados constitutivos do índice a que se refere a alínea “h”
do inciso II deste artigo serão apurados em maio, para vigorarem de
julho a dezembro, e em novembro, para vigorarem de janeiro a junho
do exercício subseqüente.

§ 15 - A Secretaria de Estado de Defesa Social fará publicar, até o
dia 15 de junho e 15 de dezembro de cada ano, os dados apurados
relativos ao semestre imediatamente anterior, com a relação dos
Municípios habilitados segundo os critérios previstos na alínea “h” do
inciso II deste artigo, para fins de distribuição dos recursos no
semestre subsequente.

(...)
ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de 2007)
* - A tabela contendo o Anexo I - a que se refere o art. 1º da Lei nº

, de de 2007 - foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27.11.2008.
Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2008.
Gláucia Brandão
Justificação: Esta emenda foi apresentada em outra legislatura pelo

Deputado Eduardo Brandão, meu saudoso marido, ao Projeto de Lei
nº 1.756/2001.

Infelizmente o projeto não foi aprovado pela Casa naquela
legislatura e agora tenho a honra de ser a autora desta emenda ao
Projeto de Lei nº 637/2007, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro.
Pretendemos, por meio desta emenda, fazer justiça aos Municípios
em cujos territórios haja penitenciárias de grande porte e de porte
especial, consoante classificação determinada pela Lei nº 11.717, de
27/12/94.

Propomos a redução do percentual, para este critério, do critério
“ICMS Solidário”. A presença de penitenciárias é fator que torna a
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região pouco atrativa a empreendimentos que venham a gerar
movimento econômico no Município, como ocorre na minha cidade,
Ribeirão das Neves. Talvez seja este um dos motivos pelo qual
Ribeirão das Neves tenha a menor receita de ICMS “per capita” do
Estado. É necessário criar uma forma de incentivo aos Municípios que
concordaram em abrigar em seus territórios esses estabelecimentos.
Tem sido muito comum a resistência das prefeituras e da população à
construção de novas penitenciárias no território dos Municípios.
Entendo que a aprovação desta emenda fará justiça a esses
Municípios e, quem sabe, irá contribuir para diminuir a resistência à
instalação de novos estabelecimentos penitenciários.

Por essa razão, espero poder contar com o apoio dos nobres pares
desta Casa a esta emenda.

EMENDA Nº 3
Dê-se às alíneas “b” e “c” do inciso I do art. 1º e ao Anexo I a

seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
I - (...)
b) produção de alimentos e de oleaginosas para fabricação de

biodiesel: os valores decorrentes da aplicação dos percentuais à
frente de cada item serão distribuídos aos Municípios segundo os
seguintes critérios:

1 - parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do total será distribuída
de acordo com a relação percentual entre a área cultivada do
Município e a área cultivada do Estado, referentes à média dos dois
últimos anos;

2 - parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do total será distribuída
de acordo com a relação percentual entre o número de pequenos
produtores rurais do Município e o número de pequenos produtores
rurais do Estado;

3 - parcela de 16% (dezesseis por cento) do total será distribuída
entre os Municípios onde exista programa de extensão rural, que
atenda especialmente aos pequenos produtores rurais, de acordo com
a relação percentual entre o número de pequenos produtores rurais
atendidos e o número total de pequenos produtores rurais existentes
no Município;
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4 - parcela de 6% (seis por cento) do total será distribuída entre os
Municípios onde exista Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável e Plano Municipal de Desenvolvimento Rural em
execução, respeitada a mesma relação percentual estabelecida no
item 2 desta alínea;

5 - parcela de 16% (dezesseis por cento) do total será distribuída
entre os Municípios onde existam programas de apoio à produção de
pequenos produtores, de acordo com a relação percentual entre o
número de pequenos produtores rurais atendidos e o número total de
pequenos produtores rurais existentes no Município, sendo 6% (seis
por cento) para mecanização, 4% (quatro por cento) para sementes e
mudas, 4% (quatro por cento) para calcário e fertilizantes e 2% (dois
por cento) para pequenos animais;

6 - parcela de 12% (doze por cento) do total será distribuída entre os
Municípios onde existam programas de apoio à comercialização da
produção de pequenos produtores, sendo 4% (quatro por cento) para
manutenção de estruturas físicas para a comercialização de produtos
“in natura” e processados, 4% (quatro por cento) para manutenção de
equipamentos de beneficiamento, transformação, classificação e
embalagem, 2% (dois por cento) para disponibilização de transporte
para a comercialização de produtos e 2% (dois por cento) para
compra de produtos de pequenos produtores para utilização em
escolas, creches, hospitais, asilos e outras instituições públicas;

c - meio ambiente: observados os seguintes critérios:
1 - parcela de, no máximo, 34% (trinta e quatro por cento) do total

será distribuída aos Municípios cujos sistemas de tratamento ou
disposição final de lixo ou de esgoto sanitário, com operação
licenciada pelo órgão ambiental estadual, atendam, no mínimo, a,
respectivamente, 70% (setenta por cento) e 50% (cinqüenta por cento)
da população, sendo que o valor máximo a ser atribuído a cada
Município não excederá o seu investimento, estimado com base na
população atendida e no custo médio “per capita’ dos sistemas de
aterro sanitário, usina de compostagem de lixo e estação de
tratamento de esgotos sanitários, fixado pelo Conselho Estadual de
Política Ambiental - Copam -;

2 - parcela de, no máximo, 33% (trinta e três por cento) do total será
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distribuída aos Municípios que implantarem sistema de coleta de
resíduos sólidos, preferencialmente com a participação de
associações de catadores de materiais recicláveis, sendo a
remuneração de cada Município calculada de acordo com a
quantidade de materiais recicláveis segregados, conforme dispuser o
regulamento;

3 - o restante dos recursos será distribuído com base no Índice de
Conservação do Município, calculado de acordo com o Anexo IV desta
lei, considerando-se as unidades de conservação estaduais, federais
e particulares, bem como as unidades municipais que venham a ser
cadastradas, observados os parâmetros e os procedimentos definidos
pelo órgão ambiental estadual;

4 - a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
fará publicar, até o último dia do trimestre civil, os dados apurados
relativos ao trimestre imediatamente anterior, com a relação de
Municípios habilitados segundo os itens 1, 2 e 3 desta alínea, para fins
de distribuição dos recursos no trimestre subseqüente;

(...)
Anexo I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº )
* - A tabela que contém o Anexo I - a que se refere o art. 1º da Lei nº

___ - foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27.11.2008.
Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2008.
Almir Paraca

EMENDA Nº 4
Dê-se ao art. 4º a seguinte redação:
“Art. 4º – Esta lei entra em vigor no primeiro dia de exercício do ano

de 2010.”.
Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2008.
Ivair Nogueira
Justificação: Faz-se necessária a aprovação desta emenda, que tem

como objetivo fixar a data de vigor da lei para 2010, para que os
Municípios tenham tempo para se adaptar aos possíveis
desdobramentos da crise financeira mundial. Além disso, é importante
que as administrações municipais possam se organizar diante da
provável reforma tributária.
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EMENDA Nº 5
Acrescente-se a seguinte alínea “h” ao inciso II do art. 1º:
“h) Esportes: Relação percentual entre as atividades esportivas

desenvolvidas pelo Município e o somatório das atividades
desenvolvidas para todos os Municípios fornecida pela Secretaria de
Estado de Esportes e Juventude, observado o disposto no Anexo V.

(...)
Acrescente-se ao art. 1º os seguintes §§ 13 a 16:
Art. 1º - (...)
§ 13 - Somente participarão do critério a que se refere a alínea “h”

do inciso II os Municípios que instalarem e mantiverem em pleno
funcionamento o Conselho Municipal de Esportes que, juntamente
com a Prefeitura Municipal, deverá elaborar, desenvolver e fiscalizar
os projetos destinados à promoção da atividades esportivas.

§ 14 - A Secretaria de Estado de Esportes e Juventude
regulamentará os procedimentos necessários para apuração dos
dados constitutivos do índice a que se refere o § 13.

§ 15 - Os dados constitutivos do índice a que se refere o § 13 serão
apurados em maio, para vigorarem de julho a dezembro, e em
novembro, para vigorarem de janeiro a junho do exercício
subseqüente.

§ 16 - A Secretaria de Estado de Esportes e Juventude fará publicar,
até o dia 15 de junho e 15 de dezembro de cada ano, os dados
apurados relativos ao semestre imediatamente anterior, com a relação
dos Municípios habilitados segundo os critérios previstos na alínea “h”
do inciso II do art. 1º, para fins de distribuição dos recursos no
semestre subseqüente.

Dê-se ao Anexo I a seguinte redação:
Anexo I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2007)
* - A tabela contendo o Anexo I - a que se refere o art. 1º da Lei nº ,

de de de 2007 - foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27.11.2008.
Acrescente-se onde convier o seguinte Anexo V:

ANEXO V
ÍNDICE DE ESPORTES – IE

IE =Σ (N x P x NM x NA), onde:
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Σ MB
IE = Índice de Esportes do Município
N = nota da atividade esportiva desenvolvida pelo Município
P = peso da receita corrente per capita mensal do Município
NM= número de modalidades esportivas de que o Município

participa em cada atividade esportiva
NA = número de atletas participantes em cada atividade esportiva
Σ MB = somatório das notas de todos os Municípios beneficiados

TABELA ATIVIDADES ESPORTIVAS – TABELA FAIXAS
* - O quadro contendo a Tabela Atividades Esportivas - Tabela

Faixas - foi publicado no “Diário do Legislativo” de 27.11.2008.
Notas:
1 - Considera-se receita corrente “per capita” do Município o valor

obtido pela divisão da receita própria de cada Município, acrescida
das transferências constitucionais, pelo número de habitantes.

2 - A Fundação João Pinheiro fornecerá anualmente à Secretaria de
Esportes e Juventude relação contendo a receita “per capita” de cada
Município e sua respectiva memória de cálculo, com base em dados
de receita do segundo exercício anterior ao da apuração.

3 - A Tabela Faixas de Receita Corrente Per Capita deverá ser
atualizada anualmente, a partir do segundo ano de vigência desta lei,
na proporção do crescimento nominal das receitas de todos os
Municípios em relação ao ano anterior de apuração.”.

Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2008.
Ivair Nogueira - João Leite.

EMENDA Nº 6
O Anexo I passa a vigorar com a seguinte alteração na distribuição

dos percentuais:
“O critério de distribuição Área Geográfica passa para o percentual

de 1,50%, enquanto o critério ICMS Solidário passa para o percentual
de 4,04%, ou inferior, em razão de outras alterações decorrentes de
emendas.

ANEXO I
(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de )

* - O quadro contendo o Anexo I - a que se refere o art. 1° da Lei n° ,
de ..... - foi publicado no “Diário do Legislativo” de 27.11.2008.
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Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2008.
Weliton Prado
Justificação: A emenda que ora se apresenta tem por objetivo trazer

de volta ao projeto, sugestão elaborada e aprovada pela Comissão de
Assuntos Municipais da Assembléia Legislativa, quando do exame do
referido projeto.

Constitui a referida sugestão em ampliar de 1% para 1,5% o índice
correspondente ao critério de distribuição Área Geográfica, o que
significa mais recursos assegurados aos Municípios com maiores
extensões territoriais.

A medida se justifica porque quanto maior a extensão territorial dos
Municípios, maiores são os problemas que enfrentam para atender às
demandas locais. Sabemos que o Estado de Minas Gerais contempla
diversidades territoriais únicas no País, com Municípios muito
pequenos e outros de extensões regionais.

Santa Cruz de Minas, por exemplo, é considerado o menor
Município em extensão do Brasil, com apenas 3,11 km2. Para se ter
uma idéia, o Município é menor que o câmpus da Pampulha da
UFMG, enquanto, no mesmo Estado, o Município de João Pinheiro
tem 10.711 km2. Ou seja, é 3 mil vezes maior.

Com isso, a necessidade de investimentos em infra-estrutura -
saneamento, abastecimento de água, tratamento de esgoto, coleta de
resíduos sólidos, abertura e pavimentação de vias urbanas e vicinais,
construção de equipamentos comunitários em diversas localidades,
entre outros - dos Municípios maiores, também é superior. Demanda,
pois, recursos em maior volume.

Além disso, há nesses mesmos Municípios uma carência de
atendimento das prioridades dos Distritos que ficam distantes da sede
do Município, problema que não é enfrentado pelas cidades de
pequena extensão territorial.

Não bastasse tudo isso, um dos maiores problemas financeiros dos
Municípios mineiros é ocasionado pelo transporte escolar para
estudantes que moram na zona rural. Há casos de Prefeituras que
gastam até 10% de todo seu orçamento só com o transporte escolar.

Durante a discussão do referido projeto, recebemos relatos de
Prefeitos que arcam com transporte de alunos das redes municipal,
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estadual e até particular, tudo para que os estudantes da zona rural ou
os que tenham que se deslocar para outras cidades possam continuar
seus estudos. Há situações em que o ônibus ou van do transporte
escolar chega a percorrer um trajeto de 40 km, entre a moradia de um
estudante e a escola.

Por essa razão, o aumento do percentual do critério Área Geográfica
de 1% para 1,5%, no exame dessa matéria legislativa, é fundamental
para reparação dos enormes problemas existentes nos Municípios
que possuem maior extensão de terras.

Nesse sentido, conto com o apoio dos nobres pares para a
aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 7
Acrescente-se ao art. 7º o seguinte parágrafo único:
“Parágrafo único - A relação dos Municípios beneficiados pelo

critério de distribuição dos ICMS Solidário, a partir do ano
subseqüente ao da entrada em vigor desta lei, será mantida por cinco
anos, admitida apenas o acréscimo de novos Municípios que se
enquadrem nas hipóteses estabelecidas no inciso II deste artigo.”.

Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2008.
Weliton Prado
Justificação: Esta emenda tem por objetivo reparar uma situação

que a criação de um critério de ICMS Solidário pode causar, qual seja
a punição ao Município que se desenvolve economicamente.

Ao criar uma linha, um corte (média estadual mais 40% do ICMS
“per capita” – atenuada por uma outra linha de média inferior a seis
vezes a média do Estado), para o Município que fica “habilitado” ou
não a receber o ICMS Solidário, fica determinado que quando o
Município se desenvolve, ele perde os recursos adicionais que vem
recebendo do ICMS Solidário.

Ou seja, quando o Município que recebe mais recursos, que tem
seus repasses ampliados e os investe no desenvolvimento municipal,
passando, por exemplo, a ter uma maior produção agrícola ou
aumentando a arrecadação de ICMS no seu território, ou ainda
quando melhora a preservação do meio ambiente, ele poderia perder
o ICMS Solidário, numa espécie de punição ao Município que se
desenvolve.
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Isso não pode ser admitido por significar um contra-senso na
iniciativa da proposição de rever a legislação de partilha do ICMS
municipal, beneficiando Municípios com menor arrecadação “per
capita” do ICMS.

Por essa razão, propomos a transição inicial de cinco anos, em que
a relação de Municípios beneficiados não possa ser alterada para
excluir cidades que se desenvolvam e deixem de atender aos critérios
estabelecidos. Nesse período, apenas novos Municípios poderiam ser
acrescidos à relação do ICMS Solidário. Ao final dos cinco anos, seria,
então, retomada a seleção pelo critério.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a
aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 8
Acrescente-se onde melhor convier, o seguinte artigo:
“Art. ... – Sem prejuízo de eventuais alterações necessárias, esta lei

deverá ser revista no prazo máximo de cinco anos a contar da sua
vigência.”.

Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2008.
Weliton Prado
Justificação: Esta emenda tem por objetivo estabelecer uma data

limite para revisão geral da lei estadual que estabelece a distribuição
da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente
aos Municípios.

A Lei nº 13.803, de 2000, também previa mecanismos de transição
ano a ano, com alteração de percentuais dos critérios de distribuição.
As modificações propostas no Substitutivo nº 2, da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, promoverá grande revisão da
atual distribuição.

Diante dessa grande revisão, nada mais natural que, após o período
de cinco anos, seja feita uma avaliação dos resultados dessa
modificação, debatida e proposta no âmbito do Parlamento mineiro.

Por essa razão, conto com o apoio dos nobres pares para a
aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 9
O Anexo I passa a vigorar com a seguinte alteração na distribuição

dos percentuais:
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“O Critério de Distribuição População passa para o percentual de
5,00%, enquanto o critério Cota Mínima passa para o percentual de
5,00% e o critério ICMS Solidário passa para o percentual de 2,74%,
ou inferior, em razão de outras alterações decorrentes de emendas.

ANEXO I
(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de )

* - O quadro contendo o Anexo I - a que se refere o art. 1° da Lei n° ,
de ..... - foi publicado no “Diário do Legislativo” de 27.11.2008.

Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2008.
Weliton Prado
Justificação: Esta emenda tem por objetivo trazer de volta ao

projeto, sugestão elaborada e aprovada pela Comissão de Assuntos
Municipais quando do exame do referido projeto.

A proposta é ampliar de 2,71% contido na Lei nº 13.803, de 2000,
para 5% o índice correspondente ao critério de distribuição População,
que significa assegurar os recursos aos Municípios em distribuição
proporcional ao seu número de habitantes, conforme definido pelo
IBGE.

Tal critério é o utilizado para repartição do Fundo de Participação
dos Municípios – FPM, razão pela qual conto com o apoio dos nobres
pares para a aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 10
O Anexo I passa a vigorar com a seguinte alteração na distribuição

dos percentuais:
“ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de )
* - O quadro contendo o Anexo I - a que se refere o art. 1° da Lei n° ,

de ..... - foi publicado no “Diário do Legislativo” de 27.11.2008.
Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2008.
Weliton Prado
Justificação: A presente emenda tem por objetivo consolidar as

diversas modificações sugeridas por Deputados, lideranças políticas,
Prefeitos Municipais, Vereadores, e também contidas no documento
do Fórum Técnico do ICMS Solidário, alterando os percentuais
estabelecidos no Substitutivo nº 2 em análise.

Por essa razão, conto com o apoio dos nobres pares para a
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aprovação desta emenda.
EMENDA Nº 11

O “caput” do art. 4º do Substitutivo nº 2 ao Projeto de Lei nº
637/2007 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4° – Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais
relativos ao critério meio ambiente de que trata o inciso VII do art. 1°
serão distribuídos aos Municípios da seguinte forma:

I – parcela de 47,5% (quarenta e sete vírgula cinco por cento) do
total será distribuída aos Municípios cujos sistemas de tratamento ou
disposição final de lixo ou de esgoto sanitário, com operação
licenciada ou autorizada pelo órgão ambiental estadual, atendam, no
mínimo, a, respectivamente, 70% (setenta por cento) e 50%
(cinqüenta por cento) da população urbana, observadas as seguintes
diretrizes:

a) o valor máximo a ser atribuído a cada Município não excederá o
seu investimento inicial para a implantação do sistema, estimado com
base na população atendida e no custo médio "per capita" dos
sistemas de aterro sanitário, usina de compostagem de lixo e estação
de tratamento de esgotos sanitários, fixado pelo Conselho Estadual de
Política Ambiental – Copam –, observado o disposto em regulamento;

b) sobre o valor calculado na forma da alínea “a” incidirá um fator de
qualidade variável de 0,1 (um décimo) a 1 (um), apurado anualmente,
conforme disposto em regulamento, com observância a pressupostos
de desempenho operacional, gestão multimunicipal e localização
compartilhada do sistema, tipo e peso de material reciclável
selecionado e comercializado no município por associação ou
cooperativa de coletores de resíduos e energia gerada pelo sistema;

c) o limite previsto na alínea “a” decrescerá, anualmente, na
proporção de 20% (vinte por cento) de seu valor, a partir do décimo
primeiro ano subseqüente àquele de licenciamento ou autorização
para operacionalização do sistema;

II – parcela de 47,5% (quarenta e sete vírgula cinco por cento) do
total será distribuída com base no Índice de Conservação do
Município, calculado de acordo com o Anexo II desta lei,
considerando-se as unidades de conservação estaduais, federais,
municipais, particulares e área de reserva indígena, com
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cadastramento, renovação de autorização e demais procedimentos a
serem definidos em regulamento;

III – parcela de 5% (cinco por cento) do total será distribuída com
base na relação percentual entre a área de ocorrência de mata seca
em cada Município, nos termos da Lei n° 17.353, de 17 de janeiro de
2008, e a área total deste, informada pelo Instituto Estadual de
Florestas – IEF;”.

Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2008.
Weliton Prado
Justificação: A emenda que ora se apresenta tem por objetivo

aperfeiçoar a proposta contida no referido Substitutivo, incorporando o
objeto do Projeto de Lei nº 2.590, do Governador do Estado. O
referido projeto propõe ampliar de 1% para 2% o índice
correspondente ao ICMS Ecológico, de forma a aumentar os recursos
para o investimento em Saneamento Ambiental e para proteção das
Unidades de Conservação.

Note-se a importância da alteração, conforme exposição de motivos
encaminhada a esta Casa pelo Governador do Estado:

“Com efeito, enquanto a arrecadação do ICMS no Estado no período
2003/2007 cresceu em cerca de 70%, o valor da maior parcela de
repasse anual por sistema de Saneamento Ambiental, que era de
R$868 mil em 2003, já se reduziu para R$349 mil, em 2007, com a
inclusão de novos aterros sanitários, principalmente, e também de
estações de tratamento de esgoto.

Esse teto anual cai, em 2008, para R$149 mil, considerada somente
a entrada de mais 35 sistemas de aterro sanitário de municípios com
processo em curso, já convocados ao licenciamento ambiental,
conforme as Deliberações Normativas nº 52, de 2001 e nº 75, de
2004, do Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam - e o
Programa Minas sem Lixões. (...)

Por outro lado, ressalte-se ainda que, pelo critério Unidades de
Conservação, o valor médio anual do repasse aos municípios, em
1997, foi de R$120 mil, mas, com a afluência de novas unidades, se
reduziu para cerca de R$60 mil, em 2007, embora o valor da receita
anual do ICMS no Estado tenha mais do que triplicado no período
1997/2007.
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Ambos os critérios ambientais, por conseguinte, apesar da evolução
positiva do incentivo em seus primeiros doze anos, estão sob o risco
de conformar em Minas Gerais um ICMS Ecológico atomizado e
inexpressivo já nos próximos anos, diante da demanda dos municípios
e da carência significativa de sistemas de tratamento e disposição
final de esgotos sanitários e de lixo nas cidades mineiras, bem como
da insuficiência, em todo o Estado, de unidades de conservação
representativas e efetivamente implantadas.”

Por essa razão, é necessário não apenas ampliar o percentual do
critério de distribuição Meio Ambiente de 1% para 2%, mas também
elevar os valores deles dentro do critério. De forma correta, foi criado
no Substitutivo uma medida que compensasse Municípios onde há
presença de mata seca que abrange, sobretudo, as regiões Norte e
dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.

Consideramos que, com a elevação do percentual do Meio Ambiente
para 2%, os recursos a serem transferidos para os Municípios com
mata seca, seriam satisfatoriamente feitos, com aproximadamente,
R$5 milhões por ano, com a proposta contida na presente emenda.

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

EMENDA Nº 12
O Anexo I do Substitutivo nº 2 ao Projeto de Lei nº 637/2007 passa a

vigorar com a seguinte alteração na distribuição dos percentuais:
- o Critério de Distribuição “Meio Ambiente” passa para o percentual

de 2,00%, enquanto o critério “ICMS Solidário” passa para o
percentual de 3,64%, ou inferior, em razão de outras alterações
decorrentes de emendas.

ANEXO I
(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de)

* - O quadro contendo o Anexo I - a que se refere o art. 1° da Lei n° ,
de ..... - foi publicado no “Diário do Legislativo” de 27.11.2008.

Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2008.
Weliton Prado
Justificação: A emenda que ora se apresenta tem por objetivo

aperfeiçoar a proposta contida no referido Substitutivo, incorporando o
objeto do Projeto de Lei nº 2.590, de autoria do Governador do
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Estado. O projeto propõe ampliar de 1% para 2% o índice
correspondente ao ICMS Ecológico, que compreende, na realidade,
dois critérios distintos e relevantes – critério Saneamento Ambiental e
critério Unidades de Conservação – sendo que ambos reclamam
maiores recursos para apoiar os investimentos municipais necessários
à melhoria da qualidade ambiental e das condições sanitárias das
comunidades.

Note-se a importância da alteração, conforme exposição de motivos
encaminhada a esta Casa pelo Governador do Estado:

“Com efeito, enquanto a arrecadação do ICMS no Estado no período
2003/2007 cresceu em cerca de 70%, o valor da maior parcela de
repasse anual por sistema de Saneamento Ambiental, que era de
R$868 mil em 2003, já se reduziu para R$349 mil, em 2007, com a
inclusão de novos aterros sanitários, principalmente, e também de
estações de tratamento de esgoto.

Esse teto anual cai, em 2008, para R$149 mil, considerada somente
a entrada de mais 35 sistemas de aterro sanitário de municípios com
processo em curso, já convocados ao licenciamento ambiental,
conforme as Deliberações Normativas nº 52, de 2001 e nº 75, de
2004, do Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam e o
Programa Minas sem Lixões. (...)

Por outro lado, ressalte-se ainda que, pelo critério Unidades de
Conservação, o valor médio anual do repasse aos municípios, em
1997, foi de R$120 mil, mas, com a afluência de novas unidades, se
reduziu para cerca de R$60 mil, em 2007, embora o valor da receita
anual do ICMS no Estado tenha mais do que triplicado no período
1997/2007.

Ambos os critérios ambientais, por conseguinte, apesar da evolução
positiva do incentivo em seus primeiros doze anos, estão sob o risco
de conformar em Minas Gerais um ICMS Ecológico atomizado e
inexpressivo já nos próximos anos, diante da demanda dos municípios
e da carência significativa de sistemas de tratamento e disposição
final de esgotos sanitários e de lixo nas cidades mineiras, bem como
da insuficiência, em todo o Estado, de unidades de conservação
representativas e efetivamente implantadas.

Para superar tais distorções, a ampliação, preconizada no projeto de
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lei, do percentual destinado aos critérios Meio Ambiente – de 1,0%
para 2,0% - vale dizer: critério Saneamento Ambiental, de 0,5% para
1,0% e critério Unidades de Conservação, de 0,5% para 1,0% -, pode
ser viabilizada sem prejuízo para os demais critérios sociais e
setoriais.”

(...)
“Note-se que, em outros Estados, registram-se expressivos

percentuais e valores vinculados ao incentivo. No Estado do Paraná, a
parcela do ICMS dos municípios correspondente ao ICMS Ecológico é
de 5%, sendo 2,5% para o critério unidades de conservação e 2,5%
para proteção de mananciais. Em São Paulo, o ICMS Ecológico,
destinado somente a Municípios onde haja unidade de conservação
estadual, compreendeu recursos da ordem de R$70 milhões em 2007;
em Minas Gerais, o ICMS Ecológico referente a unidades de
conservação – incluindo estaduais, federais e municipais - destinou
pouco mais de R$20 milhões, no mesmo ano. No Mato Grosso e em
Rondônia, o percentual relativo ao incentivo é de 5%; em
Pernambuco, destina-se 1% ao critério unidades de conservação e
5% ao critério saneamento ambiental, dentre outros exemplos.

Ressalte-se, por fim, que a elevação dos recursos para os critérios
ambientais em Minas Gerais vem sendo constantemente reivindicada
nos diversos encontros regionais do Fórum Técnico sobre a legislação
do ICMS dos municípios, promovido pela Assembléia Legislativa.”

Muito clara e convincente a exposição de motivos do Exmo.
Governador do Estado em favor do aumento para 2% do percentual
destinado ao meio ambiente. É uma medida mais do que justa para
que o ICMS Ecológico continua existindo. A proposta contida no
Substitutivo nº 2 de destinação de apenas 1,1% é uma afronta às
entidades e ao movimento ambientalista, às conclusões do Fórum
Técnico do ICMS e até à posição do governo do Estado, razão pela
qual deve ser modificada.

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

EMENDA Nº 13
Acrescente-se onde melhor convier o seguinte artigo:
“Art. ... – A eficácia desta lei fica condicionada à criação, pelo Poder
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Executivo, de mecanismo de compensação para o Município que:
I – sofra redução do repasse de ICMS em virtude da alteração

efetuada pelo art. 1º; ou
II – gaste mais de 5% (cinco por cento) de sua receita orçamentária

com funções de competência do Estado e da União, realizadas por
meio de convênios.

Parágrafo único – A compensação prevista no inciso I do "caput"
deste artigo ocorrerá pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos.”.

Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2008.
Weliton Prado
Justificação: A emenda que ora se apresenta tem por objetivo trazer

de volta ao projeto, sugestão elaborada e aprovada pela Comissão de
Assuntos Municipais da Assembléia Legislativa, quando do exame do
referido projeto.

A sugestão refere-se à necessidade de criação de um mecanismo
de compensação para os Municípios que vierem a sofrer perdas com
a redistribuição do ICMS. A referência que nos inspira é o mecanismo
constante na Lei Complementar nº 87, de 1996, a chamada Lei
Kandir. Esse diploma legal desonerou da cobrança do ICMS os
produtos a serem exportados, causando significativa perda de receita
para Estados e Municípios. Para compensar essa perda, o art. 31 da
referida lei previa um mecanismo de compensação, mediante o
repasse de recursos da União para os demais entes federativos. A Lei
Kandir ainda é objeto de inúmeras críticas, notadamente por parte dos
Estados, razão pela qual é mera fonte de inspiração para o
entendimento de que a redistribuição de recursos do ICMS, conforme
previsto no projeto em exame, deve ser adotada, tão-somente, se
acompanhada por um mecanismo que venha a compensar a redução
dos recursos daqueles Municípios que tiverem perda com a aprovação
da referida lei.

Deve-se, preliminarmente, registrar que, de fato, a imensa
desigualdade que marca o Brasil e, em especial, Minas Gerais, deixou
marcas indeléveis em nossa história. Contudo, o quadro atual do
federalismo fiscal, em que os Municípios detêm a menor parcela dos
recursos tributários, indica que a solução para o problema da
desigualdade passa não pela redistribuição dos recursos
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constitucionalmente vinculados aos Municípios, mas pela redefinição
do pacto federativo. A elevação de 1% do Fundo de Participação dos
Municípios, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, foi uma
conquista importante, mas passa longe de constituir uma solução.

O problema se agrava pelo fato de que, em virtude da proximidade
com a população, as Prefeituras são levadas a assumir atribuições
dos demais entes federativos, por distintos mecanismos: de
combustível e manutenção das viaturas da Polícia Militar, passando
pelo pagamento de luz e água das sedes de órgãos e entidades
federais e estaduais, até a cessão de servidores. A população
demanda os serviços e, notadamente para os Municípios menores, os
demais entes federativos condicionam, de forma expressa ou
implícita, sua atuação ao apoio financeiro das Prefeituras.

Estudos do Instituto Brasileiro de Administração Municipal revelam
que "as despesas realizadas pelos Municípios com as atividades de
competência da União e dos Estados chegam a pelo menos 4,43%
das suas receitas, o que equivaleria, no ano de 1998, a um gasto de
pelo menos R$3,1 bilhões, chegando a pelo menos R$3,8 bilhões em
2000, atingindo R$4,2 bilhões em 2001 e alcançando R$5,0 bilhões
em 2002." (Bremaeker. "Despesas dos Municípios com competências
da União e dos Estados em 2004". Disponível em www.ibam.org. br).

O que nos surpreende é o fato de que, segundo esse estudo, são os
Municípios mais pobres que, percentualmente, mais arcam com
despesas de atribuições dos demais entes federativos. Segundo o
referido estudo, "a participação relativa dos gastos com serviços da
União e dos Estados sobre a receita total são maiores nas regiões
mais ‘abandonadas’, ou seja, onde há necessidade de uma atuação
mais intensa por parte dos Municípios para garantir o fornecimento
dos serviços à população".

São igualmente os Municípios menores os que proporcionalmente
mais arcam com as despesas de atribuições dos demais entes
federativos: enquanto os Municípios com menos de 10 mil habitantes
arcam com até 10% de seus orçamentos com essas atribuições, os
Municípios com mais de 500 mil habitantes arcam com menos de 4%
de seu orçamento com despesas dessa natureza.

No caso desta emenda, a consideração a ser feita e que conta com
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o apoio de inúmeros Prefeitos e lideranças é a criação de uma medida
de compensação para que não haja perda de recursos por nenhum
Município e, ao mesmo tempo, assegurar um mecanismo de
restituição dos gastos municipais com atribuições do Estado e da
União.

Poder-se-ia, por exemplo, instituir um fundo com recursos
provenientes do Orçamento do Estado para a realização dessa
compensação. Não há, todavia, como prever esse mecanismo no
projeto em exame, pois ele representa despesas orçamentárias para o
Estado de Minas Gerais, matéria que depende da iniciativa do Chefe
do Poder Executivo.

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

EMENDA Nº 14
Dê-se ao Anexo I deste substitutivo a seguinte redação:
* - O quadro contendo a redação do Anexo I do substitutivo foi

publicado no “Diário do Legislativo” de 27.11.2008.
Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2008.
Ronaldo Magalhães
Justificação: A exploração da atividade mineradora é uma das

principais fontes de arrecadação em diversos Municípios de nosso
Estado, alguns dos quais sofrerão consideráveis perdas com as
mudanças previstas no Projeto de Lei nº 637/2007. Ao contrário de um
comércio bem estruturado, de um pólo industrial bem desenvolvido ou
de uma área de alto potencial turístico, a mineração não é perene. Ao
finalizar a exploração das jazidas, atividade que acaba por causar,
entre outros, sérios danos ecológicos e ambientais, a empresa
concessionária deixa o Município, que fica à mercê da sorte. A sorte a
que referimos é a de ter conseguido ou não diversificar sua atividade
econômica, uma vez que significativa parcela da receita oriunda da
mineração é utilizada para reparar, remediar ou superar danos
colaterais causados por essa atividade, notadamente o esgotamento
ambiental e o acometimento de doenças decorrentes da atividade
mineradora.

Os Municípios que dependem da atividade minerária sofrerão
conseqüências gravíssimas com a perda de receita decorrente do
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percentual de repasse do ICMS proposto pelo Substitutivo n° 2 deste
projeto, de autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Afinal, os recursos municipais continuarão sendo
empregados, e sempre em escala crescente, na manutenção da
sustentabilidade ambiental e na prevenção e tratamento de doenças,
em especial as respiratórias, tristemente comuns nos Municípios que
dependem da mineração. Além disso, parte do produto dessa
arrecadação é destinada à viabilização de projetos que visem à
compensação e à diversificação econômica do Município, vital para a
sua sobrevivência quando finalizada a exploração mineral.

Para minimizar as fortes perdas que os Municípios mineradores
sofrerão, propomos com esta emenda uma progressão temporal na
redução do critério VAF, de modo que os fortes impactos resultantes
da queda de arrecadação sejam amortecidos ao longo de quatro anos.
A economia mundial encontra-se indubitavelmente em recessão, e
ainda não é possível saber com exatidão até onde a atual crise
financeira internacional chegará. Contudo, os impactos no setor
produtivo já foram sentidos, uma vez que em praticamente todas as
empresas extratoras de minério de ferro já reduziram o ritmo de
trabalho de suas unidades. À medida que a crise piorar, os impactos
serão ainda mais violentos. Dessa forma, se a redução de receita for
imediata, não restam dúvidas de que entre todos os Municípios que
terão seus repasses de ICMS reduzidos, os mineradores serão os que
sofrerão o maior impacto.

Embasamo-nos ainda no fato de que a atividade extrativa mineral
participa de forma maiúscula da receita do Estado e está sempre entre
setores da economia mineira que mais crescem em faturamento e em
expansão do nível de emprego, razão pela qual é oportuna esta
emenda, e esperamos de nossos nobres pares o apoio para sua
aprovação.

EMENDA Nº 15
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Na apuração dos recursos do ICMS para os Municípios

integrantes de regiões metropolitanas, porcentagem não inferior a
50% das perdas daqueles Municípios será destinada ao Fundo
Metropolitano.”.
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Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2008.
Cecília Ferramenta
Justificação: O arranjo metropolitano, suas potencialidades e seus

problemas, tem desafiado muito os gestores públicos. Com uma
realidade diversa da dos demais Municípios, aqueles integrantes das
regiões metropolitanas têm características impares, que demandam
modelos de gestão diferenciados. A administração desses Municípios
não se restringe ao limite territorial de cada um, mas extrapola e
assume contornos regionais, metropolitanos. A conurbação, o sistema
de transporte, o sistema de saúde, a dinâmica de deslocamento das
populações são características próprias das regiões metropolitanas.

Com a Lei Complementar nº 88/2006, o Estado assumiu para si a
responsabilidade de reorganizar e implementar o novo arranjo
institucional metropolitano. Nesse contexto foram definidas como
instituições metropolitanas a Assembléia Metropolitana, o Conselho de
Desenvolvimento Metropolitano e a Agência de Desenvolvimento
Metropolitano. Esse arranjo tem basicamente a responsabilidade de
implantar o modelo de gestão que pressupõe a adoção de políticas
públicas com caráter metropolitano, ou seja, ações que beneficiem a
região como um todo, e não apenas a um Município isoladamente.

O Projeto de Lei nº 637/2006, ao propor novo modelo de distribuição
de parcela do recurso oriundo do ICMS destinado aos Municípios,
ignorou a realidade dos que integram as regiões metropolitanas. A
realidade desses Municípios requer distinção positiva no que tange ao
critério de distribuição do ICMS. A arrecadação dos Municípios
metropolitanos, em última análise, se confunde na medida em que os
investimentos feitos em um Município beneficiam todos os cidadãos
metropolitanos, e não apenas aos seus munícipes.

Ao destinar parte das perdas que alguns Municípios metropolitanos
sofrerão com a redistribuição do ICMS para o Fundo Metropolitano,
estamos garantindo que o recurso seja redistribuído dentro das
próprias regiões, preservando assim o caráter de distribuição de renda
pretendido pelo projeto. Essa forma de distribuição dos recursos vem
ao encontro das pretensões do Estado, que tem buscado fortalecer os
arranjos metropolitanos.

Isso posto, contamos com o apoio dos nobres pares para a
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aprovação desta emenda.
EMENDA Nº 16

Acrescente-se ao projeto o seguinte inciso XIV, renumerando-se os
demais; os §§ 1º, 2º, 3º e 4º ao art. 1º; o Anexo V; e dê-se a seguinte
redação ao Anexo I:

“Art. 1º - (...)
XIV - ICMS Turístico: relação percentual entre os índices de ICMS

Turístico do Município e o somatório dos índices de todos os
Municípios, fornecida pela Secretaria de Estado de Turismo, que fará
publicar, até o dia 30 de abril de cada ano, os dados apurados
relativos ao ano civil imediatamente anterior, observado o disposto no
Anexo V desta lei;”.

(...)
“§ 1º – Para se habilitar à participação do critério previsto no inciso

XIV deste artigo, o Município deverá:
I - Participar do Programa de Regionalização do Turismo da

Secretaria de Estado de Turismo;
II - Elaborar uma política municipal de turismo;
III - Constituir e manter em regular funcionamento o Conselho

Municipal de Turismo e o Fundo Municipal de Turismo.
§ 2º – As regras a serem utilizadas na avaliação dos critérios

estabelecidos na Tabela de Nota da Organização Turística do
Município, constante no Anexo V, serão definidas nos termos do
regulamento.

§ 3º – A Fundação João Pinheiro fornecerá anualmente à Secretaria
de Turismo, para fins de cálculo do ICMS Turístico, relação contendo
a receita corrente “per capita” de cada Município e sua respectiva
memória de cálculo, com base em dados de receita do exercício
anterior ao da apuração.

§ 4º – A relação de receita corrente ‘per capita’ a que se refere o §
3º deverá ser atualizada anualmente, a partir do segundo ano de
vigência desta lei, na proporção do crescimento nominal das receitas
de todos os Municípios em relação ao ano anterior de apuração.”.

(...)
“Anexo I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de)
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* - O quadro contendo o Anexo I - a que se refere o art. 1° da Lei n° ,
de ..... - foi publicado no “Diário do Legislativo” de 27.11.2008.

(...)
“Anexo V

Índice de ICMS Turístico – IIT
(a que se refere o inciso XV do art. 1º da Lei nº, de de de)

IIT = Σ NTxIRC , onde:
           Σ MB

IIT = índice de ICMS Turístico do Município
Σ �  NT = somatório das notas da organização turística do Município
IRC = índice de receita corrente “per capita”
Σ MB = somatório das notas de todos os Municípios beneficiados

Tabela Faixas de Receita Corrente “Per Capita”
* - O quadro contendo a Tabela Faixas de Receita Corrente “Per

Capita” foi publicado no “Diário do Legislativo” de 27.11.2008.
Tabela Nota da Organização Turística do Município

* - O quadro contendo a Tabela Nota da Organização Turística do
Município foi publicado no “Diário do Legislativo” de 27.11.2008.

Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2008.
Fábio Avelar
Justificação: Recebemos em nosso gabinete representantes da

Federação dos Circuitos Turísticos do Estado de Minas Gerais, que
apresentaram propostas a esta Casa Legislativa de inserção de
critérios de avaliação das Políticas Públicas de Turismo dos
Municípios na redistribuição do ICMS Estadual, tendo como parâmetro
de avaliação o nível de organização turística dos Municípios e as
ações voltadas para o desenvolvimento turístico sustentável
implementadas por eles, em especial aquelas relacionadas ao
Programa de Regionalização do Turismo dos Governos Estadual e
Federal, entre outras.

O turismo é um dos instrumentos de distribuição de renda mais
democráticos, tendo em vista que permite que todos os setores da
economia possam se beneficiar do desenvolvimento por ele
promovido, desde o simples artesão ao grande empresário do setor de
hospedagem, por exemplo, considerando que a atividade turística
impõe obrigatoriamente a inter-relação entre os representantes da
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cadeia produtiva do turismo, ou seja, o hotel precisa do cozinheiro que
prepara o alimento que é servido aos hóspedes, que é produzido pelo
produtor rural, que precisa escoar sua produção etc.

Outro ponto positivo a se considerar é que um dos principais
diferenciais do setor turístico é o efeito cascata provocado pelos
investimentos feitos na criação de novos postos de trabalho no setor,
com reflexos nos demais setores da economia, diretamente ligados a
ele.

Dados da Organização Mundial do Turismo mostram que para cada
emprego direto criado no setor turístico outras 7 vagas são criadas em
outros setores da economia interligados a ele, sendo, assim, uma das
mais importantes ferramentas de dinamização do mercado de trabalho
e da economia local.

Acreditando nesse potencial dinamizador da economia por meio do
turismo, o próprio Governador Aécio Neves, no seu discurso de posse
do novo secretariado, declarou que o turismo seria um dos principais
vetores de desenvolvimento econômico do Estado, em seu segundo
mandato. Entretanto, devemos considerar que, para que uma política
de desenvolvimento econômico-social, com a amplitude do Programa
de Regionalização do Turismo, que abrange atualmente 56 circuitos
turísticos em todo o Estado, formados por mais de 700 Municípios,
seja eficientemente implementada, é preciso grandes investimentos e
a efetiva co-participação dos Municípios no apoio e na condução
conjunta desse processo.

Por esses motivos, apesar de todo o esforço empreendido nos
últimos anos na execução das políticas públicas de turismo pelos
governos estadual e federal em Minas, muitos dos objetivos propostos
não foram alcançados plenamente, em razão da falta de capacidade
financeira das administrações públicas para fazerem frente às
necessidades de investimento na implantação dessas políticas e, por
vezes, a total ausência ou falta de adesão dos Municípios à execução
dessas políticas.

Essa falta de capacidade de investimento é crônica. Uma solução
viável para esse problema é a transferência para os Municípios de
parcela da responsabilidade pela execução de algumas ações
estruturadoras complementares das políticas estaduais, desafogando
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um pouco o Estado dessas obrigações, a exemplo do que já ocorre
nos setores da cultura e do meio ambiente, com a implantação dos
Programas do ICMS Ecológico e Cultural, mesmo porque são eles, os
Municípios, que conhecem suas realidades e quais medidas
prioritárias devem ser executadas para o correto ordenamento da
exploração turística em seus territórios.

Analisando a atual realidade que enfrenta a maioria dos Municípios
mineiros e todos os entraves à exploração de seu potencial turístico,
defendemos a implantação de nova regra, levando-se em
consideração critérios turísticos para a redistribuição do ICMS do
Estado, medida que dará às administrações municipais a
suplementação financeira necessária, que lhes permitirá fazer os
investimentos estabelecidos pelo Conselho Municipal de Turismo, na
busca do desenvolvimento turístico do Município.

Os parâmetros para essa distribuição terão por base o nível de
envolvimento das administrações municipais no processo de
desenvolvimento turístico do seu Município e de adesão deles às
políticas de turismo dos governos estadual e federal, além de algumas
ações pontuais que terão que ser executadas para fazerem jus aos
benefícios desta nova proposta de redistribuição de receita, nos
moldes do que hoje ocorre com o ICMS Cultural e Ecológico.

Pela proposta apresentada, os critérios de valoração de cada ação
para pontuação dentro da Lei do ICMS Turístico seriam estabelecidos
pela Setur, levando-se em consideração alguns itens dispostos na
resolução que regulamenta o Programa de Regionalização do Turismo
do Estado, para fazerem jus aos benefícios da lei, além de apresentar
outros critérios importantes que deverão ser considerados, como a
obrigatoriedade dos Municípios de filiar-se a um circuito turístico,
elaborar e implantar uma política municipal de turismo, constituir e
manter em regular funcionamento o Conselho e o Fundo Municipal de
Turismo e outros a serem definidos em regulamento próprio.

Ainda poderão ser observadas como critérios de avaliação as ações
integradas com as áreas de cultura e meio ambiente executadas pelos
Municípios, medida que contribuirá para maior valorização das
administrações municipais que tenham políticas públicas implantadas
nessas áreas tão intrinsecamente ligadas ao setor turístico. Portanto,
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que estejam participando da distribuição dos ICMS Cultural e
Ecológico. Dessa forma, o ICMS Turístico atuaria também como
motivador e catalisador de ações de políticas públicas, quando
também visa estimular a adesão dos Municípios a esses outros
importantes programas de distribuição de receita do Estado.

Todo esse programa deverá ser coordenado pela Secretaria de
Turismo, que estabelecerá, em resolução, as regras e os critérios
específicos a serem exigidos, por meio de uma regulamentação
específica da matéria.

Com todos esses argumentos sinalizando a viabilidade dos
resultados positivos previstos de serem alcançados com a criação do
ICMS Turístico no Estado, especialmente para a consecução dos
objetivos propostos pelas Políticas Estaduais de Desenvolvimento
Turístico, nós, com o apoio institucional da Secretaria de Turismo e do
Fórum Estadual de Turismo, esperamos contar com o apoio desta
Casa Legislativa na aprovação da proposta.

EMENDA Nº 17
Suprima-se o inciso XIV do art. 1º, a Subseção VI, e o art. 7º,

renumerando-se os demais e procedendo às devidas alterações nas
remissões existentes.

Dê-se ao Anexo I a seguinte redação:
“Anexo I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de )
* - O quadro contendo o Anexo I - a que se refere o art. 1° da Lei n° ,

de de ..... - foi publicado no “Diário do Legislativo” de 27.11.2008.
Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2008.
Rômulo Veneroso
Justificação: A emenda em análise visa amenizar o impacto

financeiro que o Projeto de Lei nº 637/2007, do Deputado Dinis
Pinheiro, prevê em sua forma original. A forma proposta pelo autor
leva muitos Municípios à perda acima de 10% de sua receita de ICMS.
Tal impacto poderia inviabilizar para esses Municípios o cumprimento
de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal e, em outros casos,
o Município não teria como arcar com as despesas já assumidas,
tanto do ponto de vista financeiro quanto do orçamentário.

Apresentamos esta emenda aumentando o critério “População dos
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50 Municípios mais Populosos”, de 2% para 6,54%, em 2014. Outra
alteração que propomos é o início da vigência das alterações a partir
do ano de 2010 e a diluição da variação da receita ao longo de cinco
anos, o que permitirá aos Municípios que perderão receita se
programarem para assimilar a nova realidade financeira.

Com a proposta que apresentamos, a perda de receita maior será
de apenas 1,12% para o ano de 2010.

Por entender que a emenda que ora apresentamos é mais justa que
a proposta original, esperamos o apoio dos nobres pares desta Casa
a sua aprovação.

EMENDA Nº 18
Acrescente-se onde convier:
“Art. - Nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere o

parágrafo único do art. 146 da Constituição Federal, e, em outras
situações, em que se dispensem os controles de entrada, considerar-
se-á como valor adicionado o percentual de 32% (trinta e dois por
cento) da receita bruta.”.

Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2008.
Carlin Moura
Justificação: Visa o projeto de Lei nº 637/2007, que trata da

distribuição das parcelas da receita da arrecadação do ICMS
pertencente aos Municípios, modificado pelo Substitutivo nº 2
apresentado pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, a necessária justiça fiscal bem como o aprimoramento
das disposições sobre os critérios de sua distribuição.

A emenda ao Substitutivo nº 2 tem por escopo uma adequação
melhor à norma legal superior (Lei complementar nº 63, de 1990) de
forma a evitar futuros equívocos na sua aplicação, bem como
eventuais dúvidas quanto à interpretação.

De acordo com o disposto no art. 161 da Constituição Federal cabe
a lei complementar definir o valor adicionado para os fins de
proporção nas operaçãoes relativas á circulação de mercadorias e nas
prestações de serviços e dispor sobre o acompanhamento, pelos
Municípios, do cálculo de suas quotas e de suas liberações.

A lei Complementar nº 63, de 1990, é a norma que dispõe sobre
critérios e prazos de créditos das parcelas da arrecadação de
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impostos de competência dos Estados e de transferências e dá outras
providências. Em seu art. 3º, o § 1º define que o valor adicionado
corresponderá, para cada Município:

I - ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das
prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor das
mercadorias entradas, em cada ano civil;

II - nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere o
parágrafo único do art. 146 da Constituição Federal, e, em outras
situações, em que se dispensem os controles de entrada, considerar-
se-á como valor adicionado o percentual de 32% (trinta e dois por
cento) da receita bruta. (Incisos incluídos pela Lei Complementar nº
123, de 2006).

Em seu § 2º determina que para efeito de cálculo do valor
adicionado serão computadas:

I - as operações e prestações que constituem fato gerador do
imposto, mesmo quando o pagamento for antecipado ou diferido, ou
quando o crédito tributário for diferido, reduzido ou excluído em virtude
de isenção ou outros benefícios, incentivos ou favores fiscais;

II - as operações imunes do imposto, conforme as alíneas “a” e “b”
do inciso X do § 2º do art. 155, e a alínea “d” do inciso VI do art. 150,
da Constituição Federal.

Desta forma, entendemos que o Projeto de Lei nº 637/2007 na forma
de seu Substitutivo nº 2, com esta proposta de emenda ficará com um
texto mais completo e totalmente em conformidade com aquele
disposto na da Lei Complementar nº 63, de 1990.

Nesse contexto, as adequações propostas vão ao encontro da
aplicação, redirecionamento e modernização do sistema da gestão da
apuração do VAF, de modo a trazer maiores ganhos de eficiência ao
trabalho de fiscalização e auditoria dos dados econômicos dos
contribuintes que devem ser observados pelos Municípios
beneficiários.

Entendemos que a proposta de emenda ao projeto de lei é de
importância ímpar para dirimir quisquer hipóteses interpretativas
diferentes daquelas dispostas na referida Lei Complementar, tanto em
relação aos poderes públicos, como a toda sociedade envolvida.

EMENDA Nº 19
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Acrescente-se onde convier:
“ Art. ... - Nas operações de circulação de mercadorias de trânsito

livre, notadamente de hortifrutigranjeiros, gerenciadas e ocorridas no
âmbito das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais - Ceasa - MG
-, considerar-se-á como valor adicionado o percentual de 32% (trinta e
dois por cento) da receita bruta apurada, em favor do Município onde
estiver localizada a unidade.”.

Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2008.
Carlin Moura
Justificação: Visa o Projeto de Lei nº 637/2007, que trata da

distribuição da parcela da receita da arrecadação do ICMS
pertencente aos Municípios e foi modificado pelo Substitutivo nº 2,
apresentado pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, a necessária justiça fiscal, bem como o aprimoramento
dos critérios dessa distribuição.

Esta emenda ao Substitutivo nº 2 tem como escopo a adequação da
matéria à norma legal superior (Lei Complementar nº 63, de 1990), de
forma a evitar futuros equívocos na sua aplicação, bem como
eventuais dúvidas de interpretação.

De acordo com o disposto no art. 161 da Constituição Federal, cabe
a lei complementar definir o valor adicionado para os fins de
proporção nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas
prestações de serviços e dispor sobre o acompanhamento, pelos
Municípios, do cálculo de suas quotas e de suas deliberações.

A Lei Complementar nº 63, de 1990, é a norma que dispõe sobre
critérios e prazos de créditos das parcelas da arrecadação de
impostos de competência dos Estados e de transferências e dá outras
providências. Em seu art. 3º, o § 1º define que o valor adicionado
corresponderá, para cada Município:

“I - ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das
prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor das
mercadorias entradas, em cada ano civil;

II - nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere o
parágrafo único do art. 146 da Constituição Federal e em outras
situações em que se dispensem os controles de entrada, considerar-
se-á como valor adicionado o percentual de 32% (trinta e dois por
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cento) da receita bruta” (incisos incluídos pela Lei Complementar nº
123, de 2006).

Em seu § 2º, a lei determina que, para efeito do cálculo do valor
adicionado, serão computadas:

I - as operações e prestações que constituam fato gerador do
imposto, mesmo quando o pagamento for antecipado ou diferido ou
quando o crédito tributário for diferido, reduzido ou excluído em virtude
de isenção ou outros benefícios, incentivos ou favores fiscais;

II - as operações imunes do imposto, conforme as alíneas “a” e “b”
do inciso X do § 2º do art. 155 e a alínea “d’ do inciso VI do art. 150 da
Constituição Federal”.

Desta forma, entendemos que o Projeto de Lei nº 637/2007, na
forma de seu Substitutivo nº 2, com esta emenda, ficará com um texto
mais completo e totalmente em conformidade com o disposto na Lei
Complementar nº 63, de 1990.

Neste contexto, as adequações propostas vão ao encontro da
aplicação, redirecionamento e modernização do sistema de gestão da
apuração do VAF, de modo a trazer maiores ganhos de eficiência ao
trabalho de fiscalização e auditoria dos dados econômicos dos
contribuintes que devem ser observados pelos Municípios
beneficiários.

Entendemos que esta emenda é de importância ímpar para dirimir
quaisquer hipóteses interpretativas diferentes do disposto na Lei
Complementar nº 63, de 1990, não só em relação aos poderes
públicos como a toda a sociedade.

EMENDA Nº 20
Acrescentem-se onde convier:
“Art. ... - Para apuração e cálculo do VAF serão computadas:
I - as operações e prestações que constituem fato gerador do

imposto, mesmo quando o pagamento for antecipado ou diferido, ou
quando o crédito tributário for diferido, reduzido ou excluído em virtude
de isenção ou outros benefícios, incentivos ou favores fiscais;

II - as operações imunes do imposto, conforme as alíneas “a” e “b”
do inciso X do § 2º do art. 155, e a alínea “d” do inciso VI do art. 150,
da Constituição Federal.

Parágrafo único - O Valor Adicionado Fiscal - VAF - será apurado
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com base nos livros e documentos fiscais do contribuinte, ainda que
estes tenham sido emitidos por repartição fazendária ou terceiro por
ela autorizado, observado o disposto no item I deste parágrafo.”.

Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2008.
Carlin Moura
Justificação: Visa o Projeto de Lei nº 637/2007, que trata das

distribuições das parcelas da receita do produto da arrecadação do
ICMS petencente aos Municípios, modificado pelo Substitutivo nº 2,
apresentado pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, a necessária justiça fiscal, bem como o aprimoramento
das disposições sobre os critérios de sua distribuição.

Esta emenda ao Substitutivo nº 2 tem por escopo uma melhor
adequação à norma legal superior - Lei Complementar nº 63, de 1990
-, de forma a evitar futuros equívocos na sua aplicação, bem como
eventuais dúvidas quanto à interpretação. De acordo com o disposto
no art. 161 da Constituição Federal, cabe a lei complementar definir o
valor adicionado para os fins de proporção nas operações relativas à
circulação de mercadorias e nas prestações de serviços e dispor
sobre o acompanhamento, pelos Municípios, do cálculo de suas
quotas e de suas liberações.

A Lei Complementar nº 63, de 1990, é a norma que dispõe sobre
critérios e prazos de crédito das parcelas do produto da arrecadação
de impostos de competência dos Estados e de transferências e dá
outras providências. Em seu art. 3º, § 1º, define que o valor
adicionado corresponderá, para cada Município:

“I - ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das
prestações de serviços, no seu território, dezudido o valor das
mercadorias entradas, em cada ano civil;” (Incluído pela Lei
Complementar nº 123, de 2006.)

“II - nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere o
parágrafo único do art. 146 da Constituição Federal, e, em outras
situações, em que se dispensem os controles de entrada, considerar-
se-á como valor adicionado o percentual de 32% (trinta e dois por
cento) da receita bruta.” (Incluído pela Lei Complementar nº 123, de
2006.)

Em seu § 2º, determina que, para efeito de cálculo do valor
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adicionado, serão computadas:
“I - as operações e prestações que constituam fato gerador do

imposto, mesmo quando o pagamento for antecipado ou diferido, ou
quando o crédito tirbutário for diferido, reduzido ou excluído em virtude
de isenção ou outros benefícios, incentivos ou favores fiscais;

II - as operações imunes do imposto, conforme as alíneas “a” e “b”
do inciso X do § 2º do art. 155, e a alínea d do inciso VI do art. 150, da
Constituição Federal.”

Desta forma, entendemos que o Projeto de Lei 637/2007, na forma
de seu Substitutivo nº 2, com esta proposta de emenda, ficará com um
texto mais completo e totalmente em conformidade com aquele
disposto na da Lei Complementar nº 63, de 1990.

Neste contexto, as adequações propostas vão ao encontro da
aplicação, redirecionamento e modernização do sistema da gestão da
apuração do VAF, de modo a trazer maiores ganhos de eficiência ao
trabalho de fiscalização e auditoria dos dados econômicos dos
contribuintes que devem ser observados pelos Municípíos
beneficiários.

Entendemos que a proposta de emenda ao projeto de lei é de
importância ímpar para dirimir quaisquer hipóteses interpretativas
diferentes daquelas dispostas na Lei Complementar nº 63, de 1990,
seja em relação aos poderes públicos, seja em relação à sociedade
envolvida.

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 26, às 9 e às 20 horas, nos termos dos
editais de convocação, bem como para a ordinária também de
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

637/2008
Comissão de Participação Popular

Relatório
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A Proposta de Ação Legislativa nº 637/2008, do Conselho Estadual
do Idoso, visa alterar a finalidade da Ação 4192 - Mais Vida - para
garantir a atenção à saúde dos idosos residentes em instituições de
longa permanência.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela
Comissão de Participação Popular, nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo
Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-
2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em epígrafe visa alterar a finalidade da Ação 4192 - Mais

Vida -, que é elaborar e coordenar a implantação das políticas
públicas para a população idosa no Estado, acrescentando ao final
dela os termos: “e garantir atenção à saúde dos idosos residentes em
instituições de longa permanência”.

A referida ação está inserida no Programa 706 - Atenção à Saúde -,
que tem como objetivo efetivar políticas que contribuam para a
melhoria das condições de saúde da população.

Importa informar que o Pacto pela Saúde, divulgado pela Portaria
GM nº 399, de 2006, do Ministério da Saúde, estabelece que a saúde
do idoso é uma das seis prioridades pactuadas no SUS. Nos termos
desse Pacto, será considerada idosa a pessoa com mais de 60 anos,
e a atenção à saúde do idoso, no SUS, deverá seguir as seguintes
diretrizes: promoção do envelhecimento ativo e saudável, atenção
integral à saúde, estímulo às ações intersetoriais visando à
integralidade da atenção e implantação de serviços de atenção
domiciliar, entre outras. Além disso, a Política Nacional de Saúde da
Pessoa Idosa, estabelecida pela Portaria nº 2.528, de 2006, do
Ministério da Saúde, determina que a atenção básica deve trabalhar
com a população idosa a partir dos critérios de risco funcional.

Com a observância dessas portarias, é possível conhecer qual a
proporção de idosos que vivem em Instituições de Longa
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Permanência para Idosos - Ilpi -, a proporção daqueles com alta
dependência funcional (acamados), a proporção dos que já
apresentam alguma incapacidade funcional para atividades básicas da
vida diária - AVD -, como vestir-se, usar o banheiro, transferir-se da
cama para a cadeira, ser continente e alimentar-se com a própria
mão, e a proporção de idosos independentes. Considera-se idoso
frágil ou em situação de fragilidade aquele que viva em Ilpi, encontre-
se acamado, tenha estado hospitalizado recentemente por qualquer
razão, apresente doenças causadoras de incapacidade funcional,
encontre-se com pelo menos uma incapacidade funcional básica ou
viva situações de violência doméstica. De acordo com a condição
funcional da pessoa idosa, serão estabelecidas ações de prevenção,
de tratamento e de reabilitação, para recuperar sua autonomia e
prevenir o declínio funcional.

Tendo em vista a importância da inclusão dos idosos nas políticas
públicas desenvolvidas pelo governo, apresentamos emenda para
acrescentar, na finalidade da Ação 4192 – Mais Vida –, a atenção à
saúde dos idosos residentes em instituições de longa permanência.

Conclusão
Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 637/2008 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - João Leite - Carlin Moura -

Eros Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

638/2008
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 638/2008, do Conselho Municipal

de Saúde de Tiradentes, objetiva alterar a finalidade da Ação 1117 -
Melhoria da Qualidade da Atenção Primária à Saúde -, no Programa
Estruturador nº 049 - Saúde em Casa -, acrescentando, ao final, a
expressão “inclusive com cursos de capacitação específicos para os
agentes comunitários de saúde”.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela
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Comissão de Participação Popular nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo
Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008 -
2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20 /11/2008, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno

Fundamentação
A proposta em epígrafe visa alterar a finalidade da Ação 1117 -

Melhoria da Qualidade da Atenção Primária à Saúde -, acrescentando,
ao final dela, a seguinte expressão: “inclusive com cursos de
capacitação específicos para os agentes comunitários de saúde”.

Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde - SES -, o Estado
de Minas Gerais conta, este ano, com aproximadamente 25.400
agentes comunitários de saúde - ACS.

O ACS atua no Programa de Saúde da Família - PSF - e
desempenha importante papel de articulador dos serviços de saúde
na comunidade. A profissão é desempenhada por uma pessoa da
comunidade, que conhece as necessidades de saúde da população
local. Seu trabalho tem uma dimensão social - a de promover o
acesso das pessoas aos serviços de saúde, resgatando sua
cidadania, e uma dimensão técnica, assistencial, relacionada ao
atendimento de indivíduos e famílias.

Entre suas atribuições, estão o desenvolvimento de ações básicas
de saúde e de caráter educativo nos níveis individual e coletivo. Suas
atividades principais são a visita domiciliar, a educação em saúde e o
apoio às equipes de PSF. Contribui também para a produção de
informações que possibilitam a análise e o monitoramento da situação
de saúde dos Municípios.

Alguns estudos apontam que o agente comunitário não dispõe de
instrumentos, tecnologia ou conhecimento suficientes para
desempenhar seu trabalho. O Ministério da Saúde já reconheceu, num
documento publicado em 1999, que, para atuar como ACS, é
necessário capacitação, de forma a assegurar a aquisição de
conhecimentos e habilidades específicas para o desempenho de suas
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funções. A capacitação disponível, contudo, ainda é insuficiente.
Dessa forma, consideramos necessário alterar a finalidade da Ação

1117 para garantir capacitação específica para os ACS, uma vez que
a complexidade da atuação desse profissional requer qualificação
específica, que leve em conta o seu perfil profissional.

Conclusão
Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 638/2008 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - João Leite -

Eros Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

643/2008
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 643/2008, do Movimento de Luta

Pró-Creches - MPLC -, objetiva alterar a Ação 4668 - Instalar Módulos
Sanitários em Residências de Famílias de Baixa Renda -, no
Programa Estruturador 048 - Saneamento Básico: Mais Saúde para
Todos - com vistas a mudança na finalidade da ação.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela
Comissão de Participação Popular nos dias 5 a 7/11/2008, em Belo
Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-
2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20 /11/2008, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em epígrafe visa alterar a Ação 4668 - Instalar Módulos

Sanitários em Residências de Famílias de Baixa Renda - para alterar
a finalidade, acrescentando ao final dela a expressão “inclusive para
as comunidades quilombolas e indígenas”.

Nos termos do art. 4º do Código de Saúde do Estado de Minas
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Gerais, estabelecido pela Lei nº 13.317, de 1999, considera-se o
saneamento como fator condicionante e determinante da saúde da
população e, nos termos do art. 8º da mesma lei, entende-se que a
atenção à saúde compreende o campo da intervenção ambiental, no
seu sentido mais amplo, incluindo as relações e as condições
sanitárias nos ambientes de vida e de trabalho, o controle de vetores e
hospedeiros e a operação de sistemas de saneamento ambiental.

Em Minas Gerais, conforme informações dos Indicadores e Dados
Básicos do Brasil - IDB - 2006, disponíveis no Datasus, no ano de
2005, 86,07% da população dispunha de rede de abastecimento de
água, e 73,39%, de serviços de esgotamento sanitário. Apesar disso,
ainda segundo o Datasus, houve no mesmo ano 6.895 internações de
menores de cinco anos por diarréia e gastroenterite de origem
infecciosa presumível, com 18 óbitos registrados.

No Brasil, diversos estudos demográficos e de saúde têm
demonstrado que, nas últimas décadas, vem ocorrendo diminuição
progressiva da mortalidade infantil. Entretanto, essa diminuição não
ocorre de forma homogênea: entre os grupos populacionais em
situações de maior vulnerabilidade, como indígenas e quilombolas,
continua alta, pois as condições de vida nessas comunidades
aproximam-se da miséria e o atendimento à saúde é precário.

Sabendo que o saneamento ambiental tem efeito imediato na
redução de diversas enfermidades e que investimentos nesse setor
implicam redução dos gastos em saúde, consideramos importante a
alteração da finalidade da Ação 4668 - Instalar Módulos Sanitários em
Residências de Famílias de Baixa Renda -, com vistas a garantir a
instalação de módulos sanitários nas comunidades indígenas e
quilombolas.

Conclusão
Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 643/2008 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura - Eros

Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
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644/2008
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 644/2008, da Secretaria Municipal

de Saúde de Itaobim, objetiva alterar a regionalização do Programa
053 - Vida no Vale - Copanor - para incluir a região
Jequitinhonha/Mucuri.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela
Comissão de Participação Popular, nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo
Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
2008/2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em epígrafe visa alterar a regionalização do Programa

053 - Vida no Vale - Copanor - para incluir a região
Jequitinhonha/Mucuri e corrigir possível erro de regionalização.

Nos termos do art. 4º do Código de Saúde do Estado de Minas
Gerais, estabelecido pela Lei nº 13.317, de 1999, considera-se o
saneamento como fator condicionante e determinante da saúde da
população e, nos termos do art. 8º da mesma lei, entende-se que a
atenção à saúde compreende o campo da intervenção ambiental, no
seu sentido mais amplo, incluindo as relações e as condições
sanitárias nos ambientes de vida e de trabalho, o controle de vetores e
hospedeiros e a operação de sistemas de saneamento ambiental.
Além disso, o art. 15 do Código estabelece como atribuição do Estado
e dos Municípios, em sua esfera administrativa, a participação na
formulação da política e na execução das ações de vigilância
ambiental e de saneamento básico.

Em Minas Gerais, conforme informações dos Indicadores e Dados
Básicos do Brasil - IDB - 2006, disponíveis no Datasus, no ano de
2005, a cobertura da população era de 86,07% para redes de
abastecimento de água e de 73,39% para serviços de esgotamento
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sanitário. Apesar disso, ainda segundo o Datasus, houve no mesmo
ano 6.895 internações de menores de cinco anos por diarréia e
gastroenterite de origem infecciosa presumível, com 18 óbitos
registrados. O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -
2007/2023, recentemente aprovado nesta Casa, detectou que a falta
de acesso à rede coletora de esgoto vem aumentando a incidência de
doenças infecto-contagiosas, principalmente nas áreas de Índice de
Desenvolvimento Humano - IDH - baixo, como o Norte de Minas e o
Jequitinhonha/Mucuri, onde o problema do saneamento é mais grave.
Diante disso, um dos objetivos estratégicos da Área de Resultados
“Vida Saudável” é a ampliação do acesso ao saneamento básico e um
dos resultados finalísticos propostos é a ampliação do percentual de
domicílios com acesso à rede coletora de esgoto dos atuais 74% para
100% em 2023.

O Programa 053 - Vida no Vale - Copanro - tem como objetivo
melhorar a qualidade de vida e promover condições para a
prosperidade dos 92 Municípios pertencentes às Bacias Hidrográficas
dos Rios Jequitinhonha, Mucuri e Leste, por meio da universalização
dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, por
meio de modelo sustentável. Esse programa tem apenas a Ação 1079
- Implantação dos Sistemas de Água e Esgoto -, para a qual estavam
previstas metas físicas e financeiras para a região
Jequitinhonha/Mucuri no PPAG enviado para apreciação desta Casa
em 2007. Na revisão agora enviada, para a mesma ação consta
apenas a região Norte de Minas. Como o programa em análise é
específico para a região Jequitinhonha/Mucuri, parece ter ocorrido um
equívoco. Por esse motivo, apresentamos emenda para alterar a
regionalização da referida ação, com a manutenção das metas físicas
e financeiras previstas.

Conclusão
Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 644/2008 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - João Leite -

Eros Biondini.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
805/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 805/2008, de autoria do Sind-
UTE, sugere a revisão da concepção metodológica de implementação
dos Grupos de Desenvolvimento Profissional - GDPs -, com base em
discussões com os profissionais de educação.

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas pela
Comissão de Participação Popular, nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo
Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-
2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vem a proposta
em análise a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise encontra respaldo nos princípios da gestão

democrática do ensino e da valorização do profissional da educação -
pilares da educação contemporânea.

Dessa forma, consideramos pertinente o atendimento da sugestão
na forma de alteração da finalidade das Ações 1387 - Qualificação
Profissional e Avaliação de Professores/Ensino Fundamental - e 1388
- Qualificação Profissional e Avaliação de Professores/Ensino Médio,
do Programa 014 - Desempenho e Qualificação de Professores.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 805/2008, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite - Eros

Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

808/2008
Comissão de Participação Popular
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Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 808/2008, do Sind-Ute, sugere a

alteração do objetivo do Programa 051 - Sistemas de Avaliação da
Qualidade do Ensino e das Escolas -, com a finalidade acrescentar a
expressão “com a participação dos colegiados escolares na definição
da metodologia”.

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas nos
dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher
sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que
dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vem a proposta
em análise a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela pretende que seja considerada a participação

dos colegiados escolares na definição da metodologia que avaliará a
qualidade do ensino e das escolas.

O Estado de Minas Gerais instituiu em 2000, por meio da Secretaria
de Estado de Educação, o Sistema Mineiro de Avaliação da Educação
Pública - Simave -, que é constituído pelo Programa de Avaliação da
Alfabetização - Proalfa - e pelo Programa de Avaliação da Educação
Básica - Proeb. O Proalfa, realizado anualmente no mês de março,
avalia o grau de leitura das crianças do ciclo inicial de alfabetização,
consolidando os resultados por aluno. O Proeb, realizado em
novembro, testa anualmente os conhecimentos de Língua Portuguesa
e Matemática dos alunos das 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e
do 3º ano do ensino médio, consolidando os resultados por escola. A
rede municipal de educação pode, por adesão, participar dessas
avaliações.

Por se tratar de uma avaliação de todo o Estado, o Simave deve
utilizar uma metodologia que reflita a realidade do ensino e das
escolas, com as suas peculiaridades, razão pela qual é imprescindível
a participação dos colegiados escolares na definição dessa
metodologia.

Assim, somos pelo acolhimento da proposta em análise.
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Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 808/2008, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite - Eros

Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

811/2008
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 811/2008, de autoria do Sind-

UTE, sugere a alteração do objetivo do Programa 019 - Escola em
Tempo Integral -, com vistas a submeter à comunidade escolar, por
meio de pesquisa e diagnóstico participativo, a metodologia do
programa.

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas pela
Comissão de Participação Popular nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo
Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-
2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Consideramos procedente a proposta em análise, que se alinha com

os princípios de gestão democrática do ensino e de participação da
comunidade na vida da escola.

O programa “Escola em Tempo Integral” está sendo idealizado como
uma importante estratégia de combate à evasão escolar e melhoria da
qualidade do ensino. As atividades oferecidas no contraturno
complementam a formação do aluno e devem ser orientadas conforme
as peculiaridades da escola, da clientela atendida e da comunidade na
qual está inserida. Reside nesse fato a importância de a comunidade
escolar ter maior participação na gestão desse processo.
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Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 811/2008, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite - Eros

Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

812/2008
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 812/2008, de autoria do Sind-

UTE, sugere a garantia de ampliação do tempo diário de permanência
do aluno na escola, no Programa 019 - Escola em Tempo Integral -,
com oferta efetiva de alimentação escolar.

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas nos
dias 6, 7 e 8/11/2008, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher
sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que
dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vem a proposta
em análise a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Programa Escola em Tempo Integral tem o objetivo de aumentar o

aprendizado dos alunos por meio da ampliação do tempo diário de
permanência na escola. Os resultados finalísticos a serem alcançados
seriam o aumento da taxa de conclusão do ensino fundamental e a
promoção de um salto de qualidade no ensino. Uma das ações do
programa é a ampliação da oferta de merenda escolar nos
estabelecimentos que acolhem alunos no período integral.

Para a garantia de permanência do aluno no turno e no contraturno
de atividades escolares, é necessária uma política de oferta de
alimentação que garanta o suprimento das necessidades nutricionais
dos estudantes durante todo o período em que permanecem na
escola.
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Assim, sugerimos o acatamento da proposta em análise na forma de
alteração da finalidade da Ação 4034 - Ampliação da Oferta de
Merenda Escolar nas Escolas de Tempo Integral -, no Programa 019 -
Escola em tempo Integral -, explicitando que a oferta de merenda
escola deverá ser de, no mínimo, três refeições diárias.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 812/2008, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - João Leite -

Eros Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

821/2008
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 821/2008, de autoria Associação

Mineira das Federações Esportivas, sugere a alteração da finalidade
da Ação 1225 - Ampliação das Escolas de Tempo Integral -, incluindo
as diversas modalidades esportivas como atividades complementares
no contraturno.

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas nos
dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher
sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que
dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Consideramos pertinente a proposta em análise, por reconhecer que

a prática de atividades esportivas contribui para o desenvolvimento
físico, intelectual e social da criança, além de ser um estímulo ao seu
engajamento às atividades escolares e, conseqüentemente, à sua
permanência na escola, o que é de fundamental importância para
assegurar o sucesso do Programa Escola em Tempo Integral.



1384

Dessa forma, sugerimos o acatamento da proposta na forma de
alteração da finalidade da Ação 1225 - Ampliação das Escolas em
Tempo Integral -, explicitando a oferta de atividades esportivas
diversas no horário do contraturno escolar.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 821/2008, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura - Eros

Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

838/2008
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 838/2008, de autoria do Sind-Ute,

sugere alterar as finalidades das Ações 4479 - Sistema de
Certificação Ocupacional - Ensino Fundamental -, e 4487 - Sistema de
Certificação Ocupacional - Ensino Médio -, do Programa 030 - Novos
Padrões de Gestão e Atendimento da Educação Básica -, de forma a
garantir que os colegiados escolares avaliem previamente a
metodologia a ser adotada na execução dessas ações.

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas por
esta Comissão nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a
finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de
Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de
Ação Governamental - PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em comento visa garantir a participação dos

colegiados escolares na definição da metodologia utilizada para
qualificar e profissionalizar os profissionais da educação básica.

As Ações 4479 e 4487, que tratam, respectivamente, da certificação
ocupacional nos ensinos fundamental e médio, têm por finalidade
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melhorar o desempenho das escolas por meio da definição e
implantação de padrões básicos relacionados à gestão escolar. Até o
momento, aproximadamente 12.400 dirigentes foram certificados e,
destes, aproximadamente 3.400 já estão na direção de escolas que
atendem 90% dos alunos da rede estadual.

A capacidade dos gestores escolares de criarem as condições para
a educação é fator que influencia positivamente no desempenho dos
estudantes. Dessa forma, a metodologia a ser adotada nos sistemas
de certificação ocupacional dos ensinos fundamental e médio deve ter
a contribuição imprescindível dos colegiados escolares, razão pela
qual somos favoráveis à proposição em tela.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 838/2008, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - João Leite -

Carlin Moura.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

866/2008
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 866/2008, do Sind-UTE, sugere

alterar a finalidade da Ação 1051 - Realização de Atividades
Complementares - do Programa 033 - Poupança Jovem -, com a
finalidade de acrescentar a expressão “visando a adequar as
atividades às especificidades regionais e locais das escolas
atendidas”.

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas nos
dias 5 a 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher
sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que
dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vem a proposta
em análise a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
A Proposta de Ação Legislativa nº 866/2008, do Sind-UTE, sugere

incluir expressão à finalidade da Ação 1051 - Realização de
Atividades Complementares - do Programa 033 - Poupança Jovem -,
de forma a adequar as atividades às particularidades de cada região.

Em razão da dimensão territorial do Estado de Minas Gerais e da
influência cultural dos Estados limítrofes, os mineiros possuem
características e especificidades culturais diversas. Por isso, uma
ação governamental deve ser planejada e executada levando-se em
conta essa questão.

Dessa forma, somos pelo acolhimento da proposição em tela.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação
Legislativa nº 866/2008 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - João Leite -

Eros Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

880/2008
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 880/2008, da Editora “O Lutador”,

sugere alterar a finalidade da Ação 1049 - Monitoramento e Avaliação
do Programa por Entidade Externa - do Programa 033 - Poupança
Jovem -, de forma a permitir a participação dos conselhos estaduais
afetos à ação.

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas nos
dias 5 a 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher
sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que
dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposta de ação legislativa em análise visa a alterar a finalidade
da Ação Monitoramento e Avaliação do Programa por Entidade
Externa do Programa Poupança Jovem.

O Programa Poupança Jovem é um dos mais bem-sucedidos do
governo do Estado. Seu monitoramento e sua avaliação são exercidos
por entidade não governamental, sob a premissa da isenção e
transparência. Independentemente desse conceito, faz-se necessária
a participação dos conselhos estaduais que se encontram diretamente
ligados ao programa.

Assim, somos pelo acolhimento da proposição em tela.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação
Legislativa nº 880/2008 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura - Eros

Biondini.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.799/2008
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Artesãos
de Campanha - Arte Real, com sede no Município de Campanha.

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 2.799/2008 tem por escopo seja declarada de

utilidade pública a Associação dos Artesãos de Campanha - Arte Real
-, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 2004, que tem por
finalidade congregar as pessoas daquela comunidade, promovendo o
seu desenvolvimento.

Para cumprir os seus objetivos programáticos, fomenta projetos
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diversos e realiza cursos e oficinas de reciclagem. Além disso, procura
desenvolver atividades de cunho social, educacional e cultural,
sempre com o intuito de melhorar a qualidade de vida dos artesãos do
Município de Campanha e região, 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°

2.799/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.393/2008
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe

altera a Lei nº 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária
do Estado.

Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso VII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo do projeto em exame, ao alterar o inciso XIV do art. 114

da Lei nº 6.763, de 1975, é conceder isenção da Taxa de Segurança
Pública incidente sobre a realização de partidas de futebol profissional
no Estado. Pelo dispositivo em vigor, a isenção se restringe às
partidas de futebol profissional realizadas nos Estádios Governador
Magalhães Pinto e Raimundo Sampaio. Dessa forma, a alteração
proposta constitui uma ampliação do benefício. A proposição prevê,
ainda, que seus efeitos serão retroativos a 28/12/2007, data em que
foi publicada a Lei nº 17.247, de 27/12/2007, responsável pela
inclusão do referido dispositivo na Lei nº 6.763, de 1975.
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Cumpre observar que, conforme o disposto no art. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, a concessão de benefício de natureza
tributária do qual decorra renúncia de receita deverá estar
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
primeiro exercício de sua vigência e nos dois subseqüentes e atender
ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O mesmo artigo
determina ainda que se demonstre que a renúncia foi considerada na
estimativa de receita da Lei Orçamentária e que não afetará as metas
de resultados fiscais; ou que ela venha acompanhada de medidas de
compensação, por meio do aumento de receita. No segundo caso, o
benefício só entrará em vigor quando forem implementadas as
medidas de compensação tributária.

Em atendimento a essas determinações legais, foi enviada a esta
Casa, por meio de ofício da Subsecretaria da Casa Civil, nota técnica
contendo estudo do impacto na arrecadação da referida taxa
decorrente do projeto, elaborado pela Secretaria de Estado de
Fazenda. Para o cálculo do impacto, segundo esclarece o referido
estudo, foi necessário consultar a base de dados da PMMG, uma vez
que a Taxa de Segurança Pública é título genérico, que envolve vários
tipos de atuação da Polícia, sem códigos de receita específicos.
Segundo a informação repassada pela PMMG, o total arrecadado em
2007 com essa taxa foi de R$2.324.225,26, não discriminado por local
de evento, mas por associação esportiva. Assim, considerou-se que a
receita tributária dos Estádios Magalhães Pinto e Raimundo Sampaio
corresponde, aproximadamente, aos valores relativos aos três
grandes clubes da Capital. O cálculo para o restante do Estado foi
obtido deduzindo-se do total a receita tributária desses dois estádios,
que é de R$1.802.752,31. Feitas essas considerações, conclui-se que
a estimativa do impacto da ampliação da isenção, proposta pelo
projeto, é de R$521.472,95. Isso representa aproximadamente
0,002% da receita tributária total do Estado no ano de 2007.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou emenda com o
intuito de isentar do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – a
aquisição de armas por policiais civis, militares, Bombeiros e Agentes
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de Segurança Penitenciária, para uso pessoal. Entendemos ser justa
a proposta.

Consideramos que o projeto restabelece a isonomia no tratamento
tributário dispensado às partidas de futebol profissional em todo o
Estado, atendendo, assim, a um dos princípios constitucionais
essenciais. Por esse motivo, somos favoráveis à medida. Entretanto, o
projeto pode ser ainda aperfeiçoado isentando-se também as partidas
de futebol amador da Taxa de Segurança Pública, razão pela qual
apresentamos emenda.

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

2.393/2008 no 1º turno, com a Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e a Emenda nº 2, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 2
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - O inciso XIV do art. 114 da Lei nº 6.763, de 26 dezembro

de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 114 - (...)
XIV - às partidas de futebol profissional e amador realizadas no

Estado.”.”.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Antônio Júlio -

Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio - Elisa Costa (voto
contrário).

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.916/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.916/2007, de autoria do Deput ado Inácio

Franco, que declara de utilidade pública a Liga Desportiva de Pará de
Minas, com sede no Município de Pará de Minas, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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



1391

PROJETO DE LEI N° 1.916/2007
Declara de utilidade pública a Liga Desportiva de Pará de Minas,

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 Lig a Desportiva de

Pará de Minas, com sede no Município de Pará de Minas.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

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

2.646/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.646/2008, de autoria do Deput ado Fahim
Sawan, que declara de utilidade pública o Centro Cultural de Capoeira
Águia Branca, 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° 2.646/2008
Declara de utilidade pública o Centro Cultural de Capoeira Águia

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

Capoeira Águia Branca, com sede no Município de Uberaba.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

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

2.672/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.672/2008, de autoria do Gover nador do



1392

Estado, que dá a denominação de Escola Estadual Izabel da Silva
Maxakali a escola estadual de ensino fundamental localizada no
Município de Ladainha, 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° 2.672/2008
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de

Ladainha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Izabel da  Silva Maxakali

a escola estadual de ensino fundamental localizada na Reserva
Indígena Maxakali Aldeia Verde, no Município de Ladainha.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Getúlio Neiva, relator - Glaúcia

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

2.687/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.687/2008, de autoria do Deput ado João Leite,
que declara de utilidade pública a Associação Marianense de
Handebol - AMH -, com sede no Município de Mariana, foi aprovado
em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.687/2008
Declara de utilidade pública a Associação Marianense de Handebol -

AMH -, com sede no Município de Mariana.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação
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Marianense de Handebol - AMH -, com sede no Município de
Mariana.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.695/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.695/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá a denominação de Escola Estadual Herbert José de
Souza a escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no
Município de Três Corações, 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° 2.695/2008
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Três

Corações.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Herbert J osé de Souza a

escola estadual de ensino fundamental e médio – EJA localizada na
Penitenciária Regional de Três Corações, no Município de Três
Corações.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.696/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.696/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá a denominação de Escola Estadual Augusto Soares a
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escola estadual de ensino fundamental localizada no Município de
Novo Cruzeiro, 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° 2.696/2008
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Novo

Cruzeiro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Augusto S oares a escola

estadual de ensino fundamental localizada na Fazenda Santo Antônio,
no Município de Novo Cruzeiro.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.711/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.711/2008, de autoria do Deput ado Fábio
Avelar, que declara de utilidade pública o Baiões Esporte Clube - BEC
-, com sede no Município de Formiga, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.711/2008
Declara de utilidade pública o Baiões Esporte Clube - BEC -, com

sede no Município de Formiga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Bai ões Esporte Clube -

BEC -, com sede no Município de Formiga.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.724/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.724/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá a denominação de Escola Estadual Mestre Tomaz
Valeriano de Araújo a escola estadual de ensino médio localizada no
Município de Porteirinha, 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° 2.724/2008
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de

Porteirinha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Mestre To maz Valeriano

de Araújo a escola estadual de ensino médio localizada na
Comunidade de Tanque, no Município de Porteirinha.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Getúlio Neiva, relator - Gláucia

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

2.729/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.729/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá a denominação de Escola Estadual Vida Nova a
escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no
Município de Divinópolis, 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° 2.729/2008
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de

Divinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Vida Nova  a escola

estadual de ensino fundamental e médio localizada no Centro
Socioeducativo de Divinópolis, na Av. Conde Kelidônia, n° 111, Bairro
Jardim Floramar, no Município de Divinópolis.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Getúlio Neiva.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.747/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.747/2008, de autoria do Deput ado Carlin
Moura, que declara de utilidade pública a Associação Movimento
Sócio-Cultural e Esportivo Medalhas de Ouro, com sede no Município
de Contagem, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.747/2008
Declara de utilidade pública a Associação Movimento Sócio-Cultural

e Esportivo Medalhas de Ouro, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Movimento Sócio-Cultural e Esportivo Medalhas de Ouro, com sede
no Município de Contagem.
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Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Getúlio Neiva.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.753/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.753/2008, de autoria do Deput ado Neider
Moreira, que declara de utilidade pública a Associação Atlética
Corradi, com sede no Município de Itaúna, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.753/2008
Declara de utilidade pública a Associação Atlética Corradi, com sede

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

Corradi, com sede no Município de Itaúna.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.754/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.754/2008, de autoria do Deput ado Zé Maia,
que declara de utilidade pública o Centro de Recuperação de
Alcoólatras – Cerea –, com sede no Município de Prata, 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° 2.754/2008
Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação de Alcoólatras

– Cerea –, com sede no Município de Prata.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de

Recuperação de Alcoólatras – Cerea –, com sede no Município de
Prata.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Getúlio Neiva.
PARECER SOBRE A EMENDA Nº 6 AO PROJETO DE LEI Nº

2.177/2008
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado e encaminhada a esta Casa

por meio da Mensagem nº 178/2008, o Projeto de Lei nº 2.177/2008
dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de Promoção da
Igualdade Racial e dá outras providências.

A proposição foi analisada, preliminarmente, pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº
1, que apresentou. Em seguida, foi o projeto apreciado pela Comissão
de Administração Pública, que opinou por sua aprovação na forma do
Substitutivo nº 1 com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentou. A
Comissão de Direitos Humanos opinou pela aprovação da proposição
na forma do Substitutivo nº 1 com as Emendas nos1 e 2, e apresentou
as Emendas nºs 3 a 5. Na fase de discussão em Plenário, foi
apresentada a Emenda nº 6.

Encerrada a discussão, retorna a proposição a esta Comissão para
receber parecer sobre a emenda apresentada em Plenário, na forma
do art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n°2.177/2008 visa a criar o Consel ho Estadual de
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Promoção da Igualdade Racial, com a finalidade de propor políticas
que promovam a igualdade racial no que concerne aos segmentos
étnicos minoritários do Estado, com ênfase na população negra,
indígena e cigana, com vistas a combater a discriminação racial,
reduzir as desigualdades sociais, econômicas, financeiras, políticas e
culturais e ampliar o processo de participação social.

A emenda em exame propõe a criação do Fundo Estadual de
Promoção da Igualdade Racial, sob o argumento de que o referido
fundo é condição indispensável para que haja verba que possibilite a
implementação da política de promoção da igualdade racial. A
premissa da qual parte o autor não tem sustentação na ordem jurídica
nem na experiência institucional. Para que determinada política
pública receba investimentos, não é necessária a existência de um
fundo correspondente. A política de ensino superior do Estado, que,
aliás, mantém forte consonância com os propósitos de inclusão da
comunidade negra em virtude do sistema de cotas aprovado por esta
Casa, não dispõe de fundo específico, e tem um volume significativo
de recursos. Por outro lado, a existência do fundo não garante os
recursos.

Por fim, a instituição, a gestão e a extinção de fundo de qualquer
natureza submetem-se às normas estabelecidas na Lei Complementar
nº 91, que dispõe sobre a instituição, gestão e extinção de fundos
estaduais. Esta lei exige que o projeto de lei que propõe a criação de
fundo seja acompanhado da demonstração de sua viabilidade técnica
e financeira. Além disso, o projeto deve definir uma série de
elementos indispensáveis para o funcionamento do fundo, como forma
de operação, prazo de duração, forma de remuneração de suas
disponibilidades temporárias de caixa, indicação dos seus
beneficiários, entre outros. Certamente a emenda não atende a tais
exigências.

É nobre a preocupação do autor em relação ao risco de que a
criação do Conselho em tela seja um passo insuficiente na
constituição de uma política de promoção da igualdade racial por falta
de recursos. Não obstante, a medida proposta por meio da Emenda nº
6 não afasta este risco, além de não encontrar guarida na legislação
que disciplina a instituição e a gestão de fundos estaduais.
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A Comissão acata a sugestão do Deputado André Quintão de alterar
a Emenda nº 2, por intermédio da Subemenda nº 1, para fixar o prazo
de 120 dias para que o Governo encaminhe o projeto de lei sobre a
criação do Fundo.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela rejeição da Emenda nº 6 ao

Projeto de Lei nº 2.177/2008 e pela aprovação da Emenda nº 2, desta
Comissão, com a Subemenda nº1, que apresentamos. Com a
aprovação da Emenda nº 2, fica prejudicada a Emenda nº 6.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 2
Acrescente-se à Emenda nº 2, onde convier, a seguinte expressão:
...”no prazo de cento e vinte dias a contar da data da publicação

desta lei.”.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
Ademir Lucas, Presidente e relator - André Quintão - Ivair Nogueira -

Inácio Franco.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/11/2008
Presidência dos Deputados José Henrique e João Leite

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Propostas de Ação Legislativa
nºs 1.028 e 1.029/2008, de autoria popular - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.911
a 2.916/2008 - Requerimentos nºs 3.071 a 3.079/2008 -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Segurança Pública,
de Participação Popular, de Direitos Humanos e de Saúde - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Eros Biondini, Carlin Moura,
Getúlio Neiva e Carlos Pimenta - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Abertura de Inscrições - Acordo de Líderes; Decisão da Presidência -
Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Inexistência de quórum para votação - Requerimento
do Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do Deputado
Domingos Sávio - 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

- Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura -
Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira
- Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves -
Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -
Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -
Fábio Avelar - 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 -
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Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h14min, a lista

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado João Leite, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

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

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.028/2008
PROPONENTE:
ENTIDADE: Audiência Pública de Belo Horizonte
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 023
AÇÃO: 4236
PROPOSTA:
Acréscimo de metas física e financeira, com vistas a co-financiar um

total de 306 unidades no ano de 2009, a um custo de
R$25.000.000,00.

* - A tabela contendo o Acréscimo de metas física e financeira, com
vistas a co-financiar um total de 306 unidades no ano de 2009, a um
custo de R$25.000.000,00 foi publicada no “Diário do Legislativo” de
28.11.2008.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.029/2008
PROPONENTE:
ENTIDADE: Audiência Pública de Belo Horizonte
ÁREA DE RESULTADOS: Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva
PROGRAMA: 023
AÇÃO:
PROPOSTA:
A Ação 1158 - Implantação de Sistema de Informação,

Monitoramento e Avaliação do Suas - foi excluída pela proposta de
revisão do PPAG, exercício 2009, com a justificativa de que, uma vez
garantida a implantação do sistema de informação e monitoramento
no final do ano de 2008, foi criada ação não orçamentária para o
acompanhamento do funcionamento do sistema, que não demandará
recursos financeiros específicos. Entende-se, no entanto, ser
necessária a restauração dessa ação, para que se possa exercer o
controle social, acompanhar e monitorar as ações desenvolvidas pelo
Suas. Em razão disso, propõe-se a inclusão de ação nova, com os
seguintes atributos:

Nova: Sistema de Informação, Monitoramento e Avaliação do Suas
Finalidade: Monitorar as ações da política de assistência social no

Estado
Produto: Sistema de Monitoramento em funcionamento
Unidade de medida: Sistema
* - A tabela contendo as metas física e financeira do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28.11.2008.
- À Comissão de Participação Popular.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.911/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Mato Verde - Apae de Mato Verde -, com sede nesse
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Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais de Mato Verde - Apae de Mato Verde -, com
sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2008.
Antônio Júlio
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Mato Verde - Apae de Mato Verde -, encontra-se em pleno e regular
funcionamento há mais de um ano, cumprindo suas finalidades
estatutárias e sociais no que concerne às atividades assistenciais,
beneficentes e filantrópicas.

A Apae tem como objetivo promover a melhoria da qualidade de vida
das pessoas com deficiência, em especial a mental, buscando
assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania, e ainda estimular a
realização de estatísticas, estudos e pesquisas em relação à causa da
pessoa com deficiência, propiciando o avanço científico e a
permanente formação dos profissionais e voluntários que atuam na
associação. A sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida
idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias, cumprindo assim
os requisitos legais para concessão do título de utilidade pública.

Pela importância contamos com o apoio dos pares à aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.912/2008
Declara de utilidade pública a Associação Estância Paraíso - Assep -

, 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 Estância

Paraíso - Assep -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2008.
João Leite
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Justificação: A Associação Estância Paraíso - Assep -, com sede no
Município de Belo Horizonte, é uma entidade sem fins lucrativos que
tem como objetivo prestar assistência social com apoio a carentes nas
áreas de saúde, educação, alimentação, habitação, profissionalização,
entre outras.

Tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida
da população, razão pela qual acreditamos que o reconhecimento da
entidade como de utilidade pública estadual fortalecerá o trabalho que
vem sendo realizado. Conta com o apoio dos nobres colegas para a
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.913/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Transformação Social

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

Transformação Social Luz do Mundo, com sede no Município de
Uberlândia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2008.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A Associação de Transformação Social Luz do Mundo,

entidade de assistência social, sem fins lucrativos, tem por escopo
assistir os segmentos menos favorecidos do Município de Uberlândia.

Com esse propósito, desenvolve atividades voltadas à promoção da
educação infantil e fundamental, de cursos de línguas, além de aulas
particulares de informática; da cultura; do esporte; e do lazer; sempre
fundamentadas em valores como ética, paz, cidadania, direitos
humanos e democracia.

Com a finalidade de combater a pobreza, fomenta o
desenvolvimento econômico e social, o voluntariado e a
experimentação de novos modelos socioprodutivos e de sistemas
alternativos de produção, comércio e emprego.

Pela importância de sua atuação, voltada para a melhoria da
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qualidade de vida da população local, esperamos contar com o apoio
dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei, que pretende
declará-la de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.914/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Morembá

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

Comunitária do Morembá em Progresso, com sede no Município de
Cana Verde.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2008.
Dinis Pinheiro
Justificação: A Associação Comunitária do Morembá em Progresso

é uma entidade civil sem fins lucrativos e de duração indeterminada.
Está registrada no Cartório de Registro Civil e Notas de Cana Verde.

A entidade funciona regularmente há mais de dois anos e tem por
finalidade a assistência social às comunidades do Morembá de Cima
e Morembá de Baixo e o atendimento às necessidades básicas
daquelas comunidades, colaborando com o poder público do
Município na assistência aos carentes.

Diante do exposto, este parlamentar espera que seja aprovada esta
proposição, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
do Morembá em Progresso, do Município de Cana Verde.

- 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 2.915/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

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

Comunitária do Bairro Santo Antônio, com sede no Município de
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Sarzedo.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2008.
Dinis Pinheiro
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Santo Antônio é

uma entidade civil, sem fins lucrativos e duração indeterminada. Está
registrada no Tabelionato de Notas de Sarzedo.

A entidade funciona regularmente há mais de dois anos e tem como
finalidade a proteção da saúde da família, o combate à fome e à
pobreza, a divulgação da cultura e do esporte e a luta por melhores
condições de vida para a comunidade do Bairro Santo Antônio e
adjacências.

Diante do exposto, esperamos que seja aprovada esta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI Nº 2.916/2008
Declara de utilidade pública o Projeto Vida, com sede no Município

de Conselheiro Pena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Projeto Vida, com sede

no Município de Conselheiro Pena.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2008.
José Henrique
Justificação: O Projeto Vida, situado no Município de Conselheiro

Pena, se encontra em contínuo e regular funcionamento desde agosto
de 2002, ou seja, há mais de seis anos.

O Projeto Vida tem por finalidade a prestação de assistência social à
comunidade local e regional, oferecendo serviços gratuitos de
natureza diversa, no atendimento às suas necessidades, promovendo
e fomentando as atividades culturais, sem nenhuma discriminação de
raça, cor, sexo ou religião.

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

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

REQUERIMENTOS
Nº 3.071/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Sr. José Geraldo de Freitas
Drumond pelos serviços prestados à comunidade técnico-científica na
Presidência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais - Fapemig - entre 2002 e 2008. (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.072/2008, do Deputado Braulio Braz, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. José Geraldo de Freitas
Drumond, Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de Minas Gerais - Fapemig -, pelo trabalho desenvolvido em suas
duas gestões como Presidente dessa instituição. (- Semelhante
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Jayro Lessa.
Anexe-se ao Requerimento nº 3.071/2008, nos termos do § 2º do art.
173 do Regimento Interno.)

Nº 3.073/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Pe. José Francisco do
Nascimento por seus 25 anos de vida sacerdotal, bem como por ter
sido agraciado com o título de Cidadão Honorário de Itutinga. (- À
Comissão de Cultura.)

Nº 3.074/2008, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que pleiteia
sejam solicitadas à Secretaria de Educação informações sobre as
providências tomadas com vistas à recuperação da Escola Estadual
Adalberto Ferraz. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 3.075/2008, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Colégio Sagrado Coração de
Maria por seus 80 anos de fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.076/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Subsecretário de Administração Prisional
informações sobre a permanência da Sra. Andréia Valéria Andries
Pinto no cargo de Diretora-Geral da Penitenciária Professor Ariosvaldo
Campos Pires, apesar de figurar em processo criminal. (- À Mesa da
Assembléia.)

Nº 3.077/2008, da Comissão de Justiça, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Governador do Estado providências com vistas ao envio
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de projeto de lei complementar que estenda aos militares o direito à
redução de jornada de que trata a Lei nº 9.401, de 18/12/86. (- À
Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.078/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com os policiais militares que
menciona pela atuação na operação que culminou na prisão de duas
pessoas e na apreensão de 15k de pasta-base de cocaína, em
Governador Valadares.

Nº 3.079/2008, da Comissão de Transporte, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes Terrestres - DNIT - providências para a realização de
estudos com vistas à limitação do trânsito de veículos pesados ou
com carga perigosa no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, no período
entre as 7 e as 22 horas, e à adoção de velocidades diferenciadas
para carros e caminhões.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Segurança Pública, de Participação Popular, de Direitos Humanos
e de Saúde.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.
O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, Deputado José

Henrique, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, servidores da Casa,
imprensa presente, amigos que nos acompanham das galerias da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais e das centenas de Municípios
mineiros, por meio da nossa querida TV Assembléia, que, cada dia
mais, atinge os confins deste Estado. Hoje, pela manhã, juntamente
com os colegas Deputado Vanderlei Miranda e Deputada Ana Maria
Resende, estive no Palácio do governo, com nosso querido
Governador Aécio Neves, no lançamento de um pacto de
enfrentamento à violência contra a mulher. Também estava presente a
Ministra que hoje coordena todo esse trabalho no Brasil. Foi assinado
esse pacto de enfrentamento, uma bandeira que nós também
levantamos nesta Casa.

Hoje, em nosso gabinete, pela manhã, discutimos projetos de lei de
nossa autoria que tramitam na Casa e avaliamos aqueles que já se
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converteram em lei.
O Projeto de Lei nº 20/2007, deste Deputado, converteu-se em lei;

há pouco tempo foi sancionado pelo Governador Aécio Neves. Trata
da assistência a vítimas de violência. Essa questão tem sido
trabalhada em projetos, temos levantado essa bandeira. O Deputado
Vanderlei Miranda, Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da
Família, este Deputado e os demais parlamentares que participam da
Frente Parlamentar em Defesa da Vida temos afinidade com o
assunto. Então, isso é também uma forma de atualizar as discussões
nesta Casa. Os projetos que apresentamos e que estão em tramitação
têm sido enriquecidos por substitutivos e emendas dos nobres pares.
Portanto, Sr. Presidente, esse assunto deve interessar a todos nós.
Como representantes do povo, não podemos descansar nem um
segundo para não contribuirmos com a permanência desse clima de
insegurança. Não podemos deixar que perdure essa realidade
sombria e triste que envolve a violência contra a mulher e que tem
como pseudocausa o amor ou a paixão do marido.

No Brasil, foi lançada uma campanha de homens públicos que
apóiam esse enfrentamento, que apóiam a luta contra a violência
sofrida pelas mulheres. Como sabemos, não só as mulheres são
vítimas de violência.

Essa lei, oriunda do Projeto de Lei nº 20/2007, trata da assistência
pelo Estado a vítimas de violência. Nesse caso, há possibilidade de se
fazer um cadastramento para verificar, entre as formas de violência, o
percentual referente a vítimas de violência sexual, doméstica, de
trânsito, enfim, a todas as formas de violência. Há também a previsão
de assistência psicológica para as vítimas de violência em nosso
Estado. Além desse, muitos outros projetos relevantes, considerando-
se a nossa realidade, têm tramitado na Casa. Passadas as eleições,
estivemos novamente com o Governador Aécio Neves a fim de
traçarmos planos para Minas Gerais, quiçá para o Brasil.

Sr. Presidente, Deputado José Henrique, gostaria de abordar dois
outros assuntos que se referem diretamente a esse tema. Como
sabem os nobres Deputados, estou numa grande luta em prol dos
hansenianos nos cinco hospitais-colônia espalhados em nosso
Estado. Um deles é a Colônia Santa Isabel, localizada no Município de
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Betim, que acompanho há mais de cinco anos. Em pronunciamentos,
discutimos essa questão aqui várias vezes. Sempre falo da
indenização que surgiu a partir de uma medida provisória do
Presidente Lula e depois foi convertida em lei. Trata-se de
indenização às vítimas de hanseníase que foram submetidas
compulsoriamente ao isolamento, à internação nos hospitais-colônia.
Ou seja, ficaram isolados de seus familiares, muitas vezes em virtude
de diagnóstico equivocado. Algumas vezes eram conduzidos em
carros blindados, em que se inscrevia “doença contagiosa”. Agora,
essas pessoas adquiriram o direito de receber uma pensão vitalícia,
cujo valor é de cerca de dois salários mínimos.

Acontece, Sr. Presidente, que o cadastro dessas pessoas ainda está
sendo feito morosamente, lentamente. Diante disso, Deputado Doutor
Rinaldo, pessoas estão morrendo, já que grande maioria delas foi
internada há décadas e já estão idosas.

Elas têm direito a receber. Há um ano estamos na expectativa de
que recebam. Algumas vieram ao meu gabinete na expectativa de que
essa medida provisória fosse regulamentada, mas algumas já
faleceram, não há mais como receberem essa pensão. Junto com o
Movimento em Defesa dos Portadores de Hanseníase - Mohan -,
estamos mobilizando alguns representantes dessas pessoas que têm
direito a receber essa pensão vitalícia para irmos a Brasília para uma
audiência com o Senador Tião Viana, autor do projeto que trata dessa
matéria; e, por intermédio desse autor, sermos recebidos novamente
pelo Presidente Lula para que dê celeridade a essa pensão vitalícia
para esses irmãos portadores de hanseníase que aguardam, não só
em Minas Gerais, mas em todo o Brasil, essa correção de injustiça.

Aproveito a presença do Deputado João Leite no Plenário para falar
de uma outra violência. Levantamos a bandeira do enfrentamento à
violência contra as mulheres porque é inaceitável que, sob
argumentos de paixão ou de amor, se mate ou se violente uma
mulher. Sabemos que essa violência a cada dia começa mais cedo.
Temos violência contra as crianças. Há um quadro de violência
sexual, de exploração sexual infantil muito grave.

Mas, Sr. Presidente, Deputado José Henrique, que preside a
reunião, a grande violência em relação à qual não podemos nos calar
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é a violência em relação os que não têm ainda voz nem sequer para
gritar ou chorar e que, infelizmente, são atingidos a todo momento
pela chamada cultura de morte. Quer através do STF, quer através de
projetos de lei na Câmara Federal ou no Senado Federal, querem de
alguma maneira matar embriões humanos. Na verdade, querem
aprovar o aborto em qualquer etapa da gestação por qualquer motivo
que a mãe alegue.

Como o Brasil já mostrou o seu amor pelas crianças, então eles vêm
reduzindo e estreitando o cerco e agora já conseguiram uma pequena
“vitória”, que foi a autorização para utilizar as células-tronco
embrionárias para tratamento ou para pesquisa. Desse modo, pode-se
decidir quem tem direito a nascer e quem não tem direito a nascer.

Sabemos que muitos outros projetos abortistas tramitam na Câmara
Federal. Queremos, mais uma vez, levantar a nossa voz aqui para
evitar que essa maldição um dia venha a se abater sobre nossa
nação, nosso Brasil, o que seria a chacina de seres humanos ainda no
ventre da mãe.

Sr. Presidente, hoje vimos pelos vídeos apresentados pelo nosso
Governador Aécio Neves uma mulher queimada, cortada pelo marido,
e outras situações. Ficamos horrorizados e chocados. Mas, quando
assistimos a filmagens de abortos e vemos aquelas criancinhas se
remexendo no ventre da mãe e, às vezes, fugindo daquela agulha de
tricô, percebemos claramente que elas estão tentando esquivar-se da
morte.

Por que não nos indignarmos também com essa situação? Por que
essa cultura da morte está querendo anestesiar-nos e até mesmo, nos
moldes do nazismo na Alemanha, há alguns anos, para nos fazer ficar
acostumados a essa realidade.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Eros
Biondini. Acompanho com atenção o pronunciamento que V. Exa. faz,
sempre nessa linha, nesse objetivo muito claro de defender a vida.

Quero parabenizá-lo pelo pronunciamento em defesa das mulheres.
Lamento encontrar ainda, no nosso Estado, na nossa cidade e no
nosso país, essa situação de risco para as mulheres. Esperamos que
as ações praticadas pelos governos do Estado, federal e municipal e
que a Lei Maria da Penha dêem às mulheres aquilo que é direito delas
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e que foi conquistado, especialmente com o cristianismo, com a
mensagem que Jesus deixou em relação a esse ser tão importante
para todos nós, a mulher.

Dado o papel de destaque que as mulheres têm, é fundamental que
haja respeito e segurança para elas. Por isso parabenizo V. Exa. pelo
pronunciamento. Aproveito a oportunidade para dizer que estive
recentemente em Brasília, no Fórum Nacional de Parlamentares
Cristãos, e ali discutimos justamente isso que V. Exa. abordou, os
projetos ligados especialmente ao aborto. Um deles chamou-me
atenção, o projeto do Deputado José Genoíno, que permite o aborto
até no nono mês de gravidez. É como se o bebê, tão logo colocasse
seu corpinho para fora, já fosse morto. O interessante é que essas
pessoas nos chamam de conservadores por defendermos as crianças
e os fetos. Nós somos os conservadores, e esses que querem matar
as crianças brasileiras são os progressistas, ou melhor, chamados
progressistas avançados. Não tem coisa mais atrasada que matar
criança. Os faraós, no Egito, assim o faziam, como também Herodes
fazia. Na Mesopotâmia, onde praticamente a civilização começou, as
crianças eram oferecidas a divindades.

V. Exa. não está sozinho nessa luta. Somos muitos, e juntos iremos
defender a vida e defender as crianças do nosso país, assim como as
mulheres e a família. Parabéns, Deputado Eros Biondini!

O Deputado Eros Biondini - Obrigado, Deputado João Leite.
Também parabenizo V. Exa. por ser um incansável Deputado na luta
em defesa da vida. Também parabenizo o nosso Governador Aécio
Neves pela iniciativa de trazer esse Pacto Nacional pelo
Enfrentamento à Violência contra a Mulher para Minas Gerais.

Conforme a Ministra dizia hoje, 12 Estados já estão na primeira
etapa desse grande programa, e o nosso Governador também o
trouxe para cá, de imediato, expondo dois vídeos que foram
veiculados na mídia. Vídeos esses que são parte da campanha
estadual contra a violência.

Quero registrar e parabenizar a presença da Vereadora Raulina
Maria Adissi, de Poços de Caldas, que nos faz uma visita. A
Vereadora estava presente à reunião e foi citada pela Ministra como
uma das grandes defensoras nesse enfrentamento da luta a favor da
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mulher. Parabéns às mulheres e parabéns ao governo de Minas
Gerais e ao governo federal, que hoje deixa uma marca bonita no
nosso Estado, com a assinatura desse pacto pelo enfrentamento à
violência. Sempre levantaremos essa bandeira em defesa da vida:
não matarás. E, se alguém quiser justificar dizendo que o bebê é
anencéfalo, a regra é a mesma - não matarás.

Já existem projetos em países que aprovaram o aborto até o nono
mês e, pior, projetos que autorizam a mãe a não dar o primeiro leite à
criança, ou seja, autorizam o infanticídio nas primeiras três horas.
Então faz pouca diferença entre morrer duas horas antes de nascer ou
três horas após o nascimento. Chegaremos a essa aberração. Que
Deus livre o Brasil desse grande mal chamado morte dos indefesos,
aborto. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.
O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, público presente e telespectadores da TV Assembléia,
primeiramente, quero registrar nossa solidariedade aos servidores
públicos do Poder Judiciário de Minas Gerais. Todos os Deputados
das Bancadas do PT e do PCdoB estamos atentos para a votação do
projeto que promove o reajuste salarial desses servidores, em que
pese a estarem à sua frente outros projetos importantes, como os que
dizem respeito à Copasa e ao empréstimo que o governo do Estado
quer contrair junto ao BID.

Ainda ontem usei desta tribuna para manifestar preocupação com a
repercussão da crise financeira no mundo do trabalho. O Presidente
Lula receberá hoje representantes de todas as centrais sindicais, que
vão exigir que a crise financeira não recaia sobre as costas dos
trabalhadores e promova o desemprego. Que o Presidente garanta
postos de trabalho, que garanta a ratificação da Convenção 158 da
Organização Internacional do Trabalho, que impede a demissão
imotivada - há muito o Brasil deveria ter ratificado essa convenção,
mas não o faz por pressão do setor empresarial -, que vincule o
socorro a bancos e empresas à criação de novos postos de trabalho e
que faça a vinculação de fundos, como o FGTS, à retomada e ao
incremento do programa de construção de casas populares.

Os trabalhadores também chamam atenção para a taxa de juros.
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Para não diminuir o consumo, o Brasil deve insistir na redução da taxa
de juros, pois encontra-se na contramão do que tem dado certo no
mundo. O Brasil tem uma taxa de juros anual de 13,75%, enquanto a
China, pela quarta vez consecutiva, reduziu em 1%, para cerca de
4%. O consumo precisa ser mantido com a redução da taxa de juros.
No Brasil, a Taxa Selic é de 13% e a taxa bancária do cheque
especial e do cartão de crédito é de 35%. É uma aberração o que
ocorre no setor financeiro brasileiro.

No que diz respeito à preocupação dos trabalhadores, manifestei-me
ontem. Hoje venho falar da preocupação com a crise financeira no que
diz respeito aos gestores públicos municipais, especialmente aos
Prefeitos reeleitos e recentemente eleitos para os próximos quatro
anos. Manifesto uma preocupação que tem sido expressada de forma
muito clara pela nossa Prefeita reeleita em Contagem, Marília
Campos. Ela tem chamado atenção para o fato de que as medidas
anunciadas pelos governos federal e estadual jogam o problema para
cima de Prefeitos e Municípios.

Duas medidas fundamentais têm preocupado. Primeiro, a medida
proposta pelo governo do Estado de prorrogação das parcelas do
ICMS, e as medidas propostas pelo governo federal de prorrogação
das parcelas do IPI.

A prorrogação dessas parcelas trará um problema sério de caixa
para os Municípios. Peguemos o caso concreto do Município de
Contagem, que teria direito a receber R$8.800.000,00 de ICMS na
primeira quinzena de dezembro. Com a proposta do governo do
Estado de adiar o pagamento do ICMS pelas empresas, essa parcela
só entrará no dia 30 de dezembro ou, dependendo do caso, no dia 30
de janeiro, se o contribuinte optar pelo recolhimento com correção.
Esclareço também, Sr. Presidente, que 30 de dezembro é feriado
bancário para fechamento de caixa dos bancos. Então, na prática, a
parcela que o Município receberia em dezembro só entrará no caixa
do Município em janeiro do ano que vem.

Também no caso de Contagem, no que diz respeito ao repasse do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico - Fundeb
-, a cota-parte que caberia ao Município de Contagem seria de
R$2.500.000,00, que também não entrará no caixa do Município em
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2008, somente em 2009. No que diz respeito ao impacto das medidas
propostas pelo governo federal, Contagem terá um impacto de cerca
de R$3.500.000,00, referentes à cota-parte do Fundo de Participação
dos Municípios - FPM -, que também teria de ser repassado agora e
será repassado somente no ano que vem.

Isso tudo, Sr. Presidente, traz impacto financeiro para os cofres
públicos de Contagem da ordem de R$15.000.000,00. Estou usando o
caso de Contagem somente para exemplificar, porque todos os
Municípios mineiros sofrerão as conseqüências dessas medidas.

A nossa Prefeita Marília Campos apresenta duas preocupações
fundamentais. A primeira é que os Prefeitos, os gestores públicos
municipais estão sob a égide da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Nenhum Prefeito pode entregar a gestão com o caixa em aberto, sem
dizer quando pagará suas dívidas, sem fechar suas contas. Como um
Município que tinha uma previsão de R$15.000.000,00 para o mês de
dezembro arrumará o dinheiro para substituí-lo, sendo que o Prefeito
reeleito ou o que está entregando o mandato não poderão prorrogar o
fechamento do caixa, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal,
para janeiro? Criou-se um problema para os Municípios, para
Prefeitos e Prefeitas Municipais. O poder central, o poder federal e o
poder estadual, a União e o Estado novamente jogam o problema
para o ente federado mais fraco dessa cadeia.

A Prefeita Marília Campos também levanta um aspecto fundamental:
quando deixam de circular no Município, no caso de Contagem,
R$15.000.000,00 no mês de dezembro, isso traz impacto ao comércio
porque os fornecedores, os que têm direito a receber seus créditos
não os receberão. Dessa forma, o dinheiro não circulará, prejudicando
o comércio da cidade justamente num mês importantíssimo para ele, o
mês das festas natalinas.

É de fundamental importância averiguarmos essas preocupações.
Será que os Municípios é que “pagarão o pato” pela crise? Não
podemos permitir isso. São preocupações apresentadas pelos
Prefeitos, com as quais concordamos plenamente e sobre as quais
precisamos refletir melhor.

Outro aspecto no impacto para os Municípios, Sr. Presidente, diz
respeito à distribuição do ICMS. Está em tramitação nesta Casa o
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projeto do ICMS Solidário, do Deputado Dinis Pinheiro, ilustre
Secretário da Mesa. Esse projeto tem como eixo a nobre preocupação
de promover maior desenvolvimento dos Municípios mais pobres de
Minas Gerais, aumentando a sua arrecadação. Concordamos
inteiramente com o nobre Deputado Dinis Pinheiro quanto a essa
preocupação. A intenção do projeto é correta. O que nos preocupa é o
mecanismo que propõe retirar de alguns Municípios e repassar a
outros, ou seja, beneficiar alguns Municípios em detrimento de outros.
Entendemos que os Municípios brasileiros já sofrem muito com o
problema de caixa. A maioria tem problemas para cumprir as suas
obrigações. A lógica correta seria retirar de quem tem e passar para
quem não tem. Quem mais se beneficia com o sistema tributário é a
União e o Estado. Esse é o grande centro hoje da questão tributária
brasileira. Na verdade, a União e o Estado é que têm de ajudar os
Municípios mais pobres para seu desenvolvimento. Além disso,
promover projetos de desenvolvimentos regionais que visem à
valorização dos Municípios mais pobres.

Vejamos o caso de Minas Gerais. Nosso Estado precisa ajudar mais
os Municípios mais pobres, como os dos Vales do Jequitinhonha e do
Mucuri, do Norte de Minas. Esses Municípios precisam da ajuda do
poder público estadual, pois pouco se faz com o caixa do próprio
Município.

Podemos citar um exemplo para ver como as coisas são distorcidas.
Ainda se encontra na pauta desta Casa a aprovação de um
empréstimo do governo do Estado, que o está solicitando junto ao
BID. O empréstimo é da ordem de US$40.000.000,00. Com a cotação
do dólar hoje, esse valor corresponderá a aproximadamente
R$93.000.000,00, que é um dinheiro bastante significativo. A princípio,
poderíamos pensar que um empréstimo dessa natureza é muito
importante, porque ajudará a infra-estrutura do Estado e os Municípios
mais pobres. Todavia, para nossa surpresa, esse empréstimo não
será destinado à infra-estrutura do Estado e a ajudar os Municípios
com dificuldade nem a socorrer os produtores de leite que estão em
dificuldade. Na verdade, esses R$93.000.000,00 serão investidos na
modernização da máquina arrecadatória do Estado. Quer dizer,
pegarão dinheiro do BID para preparar ainda mais o Fisco mineiro e
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cobrar ainda mais imposto do povo de Minas Gerais. É o choque de
gestão. Só que esse choque é um choque mesmo, pois, pelo seu
impacto, é perigoso até causar um infarto. Então, moderniza-se a
máquina arrecadatória, mas pouco se investe nos Municípios. Isso é
preocupante.

Há uma outra preocupação, Sr. Presidente. Enquanto estamos
preocupados em fazer a distribuição de pouco mais de 21% do ICMS -
parte que compete à Assembléia regulamentar -, os outros 79,68%,
definidos pelo Valor Adicionado Fiscal - VAF -, têm sua forma de
distribuição prevista nas Leis Complementares Federais nºs 63 e 87 -
esta, a Lei Kandir - , que determinam para eles um critério de cálculo
com base na entrada e saída de mercadorias. Só que, no ano
passado, o Governador do Estado editou o Decreto nº 44.442, que
alterou os critérios de cálculo do VAF. Essa alteração, na contramão
da Lei Kandir, tem favorecido alguns Municípios em detrimento de
outros. A Prefeita Marília Campos questionou, mais uma vez, esse
favorecimento e ajuizou ação no Tribunal de Justiça, numa pendência
que tem com o Município de Uberlândia. Em razão da alteração do
critério de cálculo do VAF, Contagem perderá, prevalecendo a fórmula
de cálculo prevista no Decreto nº 44.442, somente neste ano,
R$8.000.000,00 da sua cota-parte.

Então, com a lei do ICMS Solidário, Contagem perderá
R$4.500.000,00 e, com a fórmula de cálculo do VAF, mais
R$8.000.000,00, totalizando cerca de R$12.000.000,00, além de
outros R$15.000.000,00. Portanto, o Município perderá quase
R$30.000.000,00 de uma tacada só. Moral da história: precisamos ter
mais clareza, transparência e segurança jurídica nos cálculos.

Quero expressar não só a minha preocupação como também a da
Prefeita Marília Campos. Queremos discutir o ICMS Solidário, somos
favoráveis a ele, mas queremos transparência e clareza na fórmula de
cálculo do VAF.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.
O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, amanhã Teófilo Otôni recebe a visita do Governador e do
pai dele, o Sr. Aécio Ferreira da Cunha, ex-Deputado Federal, numa
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homenagem que o Ministério Público presta ao ex-Promotor de
Justiça, Deputado e Senador Tristão da Cunha. Na mesma
oportunidade, será entregue a Comenda Teófilo Otoni, criada nesta
Casa, por meio de projeto de lei de minha autoria e do Deputado
Alberto Pinto Coelho, para homenagear pessoas e entidades que, ao
longo do tempo, colaboraram para o crescimento do Vale do Mucuri e,
especialmente, da cidade-pólo de Teófilo Otôni. Essa medalha, Sr.
Presidente, foi criada, na Assembléia Legislativa, para,
alternadamente - um ano, no Serro, e no outro, em Teófilo Otôni -,
homenagear todos que, com o mesmo espírito do grande político
liberal, Teófilo Benedito Otoni, contribuem para o desenvolvimento das
regiões mais deprimidas do nosso Estado.

O momento é importante, mas, como foi dito pelo Deputado Carlin
Moura, também é importante a votação, em andamento na Comissão
de Fiscalização Financeira, com relator já indicada, do ICMS Solidário.
E isso me preocupa, Sr. Presidente, porque estava acertado, entre as
bancadas das várias regiões de Minas, que votaríamos ainda nesta
semana, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 637, relativo ao ICMS
Solidário.

Ao longo de seis anos, o projeto vem sendo defendido pelo
Deputado Dinis Pinheiro, e coube a mim e a mais 12 Deputados
coordenar sua tramitação nesta Casa. Por isso tomei a liberdade, Sr.
Presidente, de contatar todos os 734 Prefeitos cujas cidades seriam
beneficiadas pelo ICMS Solidário. E estamos preocupados devido ao
andamento dos trabalhos da Casa e, sobretudo, com a delonga que
poderá ocorrer na emissão do parecer pelo relator, se não
mantivermos o espírito criado em torno desse assunto, o de
concordância entre as principais lideranças regionais, reduzindo-se
até o impacto dessa transformação do ICMS Solidário, para
aprovarmos ainda neste ano o projeto.

A preocupação, Sr. Presidente, reside no fato de que, se não formos
hábeis o suficiente, se não tivermos compreensão do relator,
Deputado Zé Maia, e se não for cumprido o compromisso, teremos de
dizer aos Prefeitos dos 734 Municípios que seriam beneficiados que,
infelizmente, esse projeto vai passar para o ano que vem, para
produzir resultados apenas em 2010, se for votado no ano que vem. O
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grupo de trabalho se reuniu, definiu, abriu mão de uma série de
pressupostos. Em 11 reuniões, 17 projeções foram feitas, e chegou-se
a um consenso, mas, lamentavelmente, Sr. Presidente, o tempo pode
não ser suficiente para a aprovação, embora exista um acordo
suprapartidário das bancadas das várias regiões de Minas, com o
endosso do Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho, e
o consentimento do Sr. Governador Aécio Neves.

É lamentável ter de dizer que estou preocupado. Estava eufórico na
semana passada, mas, infelizmente, hoje, na Comissão de
Fiscalização Financeira, a designação do relator nos preocupou.
Delongar mais um pouquinho vai-nos atrasar, prejudicar-nos. Teófilo
Otôni, Valadares, Montes Claros, assim como 731 outras cidades,
poderão perder. Pedi atenção a vários colegas, até à Deputada Elisa
Costa, nova Prefeita de Governador Valadares, a quem concederei
aparte. Nós, Municípios mais pobres, perderemos muito. Com
satisfação, concedo aparte à Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa (em aparte) - Quero agradecer ao Deputado
Getúlio Neiva, reconhecer seu empenho pela aprovação do projeto e
seu trabalho como coordenador desse importante debate de Minas
Gerais e, principalmente, compartilhar de suas preocupações em
relação à tramitação do projeto na Casa. Houve realmente, por parte
da Mesa, dos Deputados e das bancadas, o compromisso de
votarmos neste ano esse projeto; agora, é preciso que esse
entendimento aconteça na prática, com a participação das comissões,
da relatoria, do Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e
do Deputado Zé Maia, para que consigamos votar até o dia 19 de
dezembro esse projeto, que traz benefícios para a maioria dos
Municípios de Minas Gerais. Alguns Municípios receberão mais;
outros, menos, mas isso significará uma contribuição, especialmente
no ano que vem, quando teremos maiores dificuldades em virtude da
crise financeira internacional. Poderá haver diminuição de recursos e
de repasses, seja do Estado, seja da União, para os Municípios;
portanto, essa redivisão do bolo tributário de Minas contribuirá - pouco
para alguns e mais para outros - para minimizar a crise.

Quero compartilhar aqui dessas preocupações, especialmente como
futura Prefeita de uma cidade que hoje tem muitos desafios e
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problemas e muitos recursos a conquistar. O mesmo acontece com o
Vale do Jequitinhonha, o Norte de Minas, o Mucuri e as cidades
médias e pequenas, que muito precisam dessa contribuição. Portanto,
venho solicitar o empenho de todos. Peço neste momento aos que
podem facilitar e acelerar o processo de votação que o façam, com a
responsabilidade que lhes foi dada pela Assembléia, pela Mesa e
pelas bancadas. Lembro-lhes o compromisso aqui firmado, no
primeiro semestre, de que neste ano teríamos o ICMS Solidário
aprovado, depois de tantos anos de discussão nesta Casa Legislativa.
Parabéns por seu trabalho e empenho. Somos solidários neste
momento e estamos juntos nessa luta, como a maioria dos Municípios
de Minas Gerais. Muito obrigada.

O Deputado Getúlio Neiva - Obrigado, Deputada. Sr. Presidente, eu
gostaria de enaltecer, de forma bastante clara, o trabalho dos
Deputados Zé Maia e Luiz Humberto Carneiro. Eles têm razão em
defender a manutenção do “status quo”; eles têm razão em defender
as suas cidades-pólos, as suas regiões. Mas nós outros e a maioria
dos Deputados desta Casa, que buscamos voto no Norte de Minas, no
Vale do Jequitinhonha e no Vale do Mucuri, temos responsabilidade
para com a justiça distributiva. Não é possível que fiquemos mais um
ano à espera de uma providência na busca da redução das
desigualdades regionais. Não é possível que não obtenhamos a
compreensão das cidades mais ricas, das regiões mais ricas para com
as regiões mais pobres de Minas Gerais. Enalteço a luta dos
Deputados Zé Maia e Luiz Humberto Carneiro, mas é preciso que
façamos a eles um apelo: que transfiram a relatoria, que não
assumam a relatoria desse projeto, que transfiram a relatoria a outro
Deputado da Comissão de Fiscalização Financeira, para cumprirmos
o que foi acordado pelo grupo de trabalho de 12 Deputados.

Com satisfação, concedo aparte ao Deputado Arlen Santiago.
O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Caro e bravo Deputado

Getúlio Neiva, que tanto defende os Municípios mais pobres e,
conseqüentemente, o povo mais desfavorecido pela sorte das Minas
Gerais, do seu querido Mucuri: receba toda a nossa solidariedade,
pois estamos aí na luta há muitos e muitos anos.

Tive a alegria, quando Prefeito de uma cidade pequena, chamada



1422

Coração de Jesus, e como Presidente da Amams, de apresentar esse
problema do ICMS, porque poucas cidades ganhavam muito - aliás,
nem era bom para essas cidades, porque o povo da nossa região
tinha de sair de lá, por não haver a mínima estrutura. Saíam para ir
para as favelas e até criavam dificuldades para o administrador daqui.
Naquele tempo, o Vice-Governador Walfrido dos Mares Guia e o
Eduardo Azeredo bancaram, e uma pequena mudança foi feita. O erro
foi não terem feito a mudança total. Ficaram aí esses 4% e esses
Municípios ricos a receber, porque não estava determinado pela lei.
Receberam muito. Se verificarmos, são milhões e milhões de reais
que esses Municípios mais ricos receberam, enquanto outros têm uma
pobreza muito grande.

Agora mesmo vimos um novo índice que foi apresentado. Um dos
Municípios mais pobres do Estado é o de Bonito de Minas. Trata-se
de um Município, Deputado Getúlio Neiva, completamente
preservado, com muita mata. A terra não é boa, mas tem mata. Esse
Município vai muito mal porque está sendo preservado, e essa
preservação não deixou gerar emprego. O povo está saindo de lá, e
há dificuldades muito grandes para o Prefeito.

Quero parabenizar e dizer que é realmente necessário se colocar na
relatoria alguém que não esteja envolvido passionalmente no
problema. O Triângulo, que já está todo pronto, que já foi todo feito, já
pode abrir mão desse dinheiro a mais que chegou.

Por último, quero agradecer e dizer que, infelizmente, o Norte de
Minas perdeu, no sábado passado, um grande defensor da correção
dessas desigualdades. Trata-se do passamento, aos 83 anos, de um
médico, Dr. Geraldo Correa Machado, que foi Vereador em Montes
Claros.

Um homem exemplar, um médico que fez muito por Montes Claros e
pelo Norte de Minas e que, no sábado, foi dar prosseguimento, em
outras paragens, à defesa daquele rincão que tanto gostamos.
Agradeço a oportunidade, caro amigo Getúlio Neiva. Estamos juntos e
vamos continuar lutando, o pessoal do Mucuri, do Jequitinhonha, do
Norte de Minas, de Ribeirão das Neves e de tantos outros Municípios
que têm, por meio da sua pobreza, enriquecido outros. Queremos
uma Minas mais igual. É isso que queremos, é isso que o Governador
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Aécio Neves quer, é isso que vamos conseguir. Muito obrigado.
O Deputado Getúlio Neiva - Agradeço ao Deputado Arlen Santiago,

homem que conheci quando ainda não era Prefeito em Coração de
Jesus e cuja trajetória acompanho. Louvo seu suporte e seu apoio.

Sobretudo, Sr. Presidente, queria fazer um apelo direto ao Deputado
Zé Maia. Ninguém batalhou tanto na defesa do Triângulo quanto o
Deputado Zé Maia; ninguém lutou tanto para evitar as conseqüências
do projeto original do ICMS Solidário quanto o Deputado Zé Maia.
Mas, nesta situação, como Presidente da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, o Deputado Zé Maia deveria abrir mão da
relatoria e entregá-la a outro Deputado, exatamente em razão do seu
forte envolvimento na defesa dos interesses das cidades e das
regiões mais ricas de Minas.

Ouvi o Deputado Carlin Moura falando e queria tocar no seu
coração. Contagem é importante, mas, enquanto as 734 cidades
pobres de Minas continuarem pobres e não tiverem um resgate da sua
pobreza, Contagem, Betim e Belo Horizonte vão sofrer, porque
receberão a sobra de população que foge. Vejam o exemplo de
Ribeirão das Neves, que se transformou na cidade mais pobre de
Minas Gerais e onde 65% da população são originários dos Vales do
Mucuri e do Jequitinhonha. Pelo menos 20% da população de
Contagem, assim como da de Betim, são oriundos do Mucuri e do
Jequitinhonha.

É preciso que tenhamos coração nesta hora, que possamos
trabalhar esse projeto com a alma, com espírito de justiça distributiva.
O papel do político não é apenas defender seu voto, mas defender
também a redução das desigualdades regionais e sociais, e, de fato,
não só no discurso. Ao longo da minha carreira política, tenho
assistido, exatamente, a essa dicotomia fantástica entre o que o
político fala e o que ele faz. Estamos no terceiro milênio, no século
XXI, e está na hora de adequarmos nosso comportamento às regras
básicas da ética e da moral, para que possamos, de fato, colocar a
alma nas nossas proposições e, sobretudo, nas nossas ações.

Este é um apelo que faço a todos que resistem a esse projeto, um
apelo que faço de coração: tenham um pouco de caridade, de
caridade cristã para com os 734 Municípios que vivem à míngua, na
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dependência única e exclusiva das transferências que se fazem por
meio de emendas de Deputados Estaduais, Federais, ou da benesse
desse ou daquele Governador. É hora de nos alevantarmos, na terça-
feira e quarta-feira que vem, para tentar trazer ao Plenário a votação,
em 1º turno, desse projeto, que é redentor para 734 Municípios de
Minas Gerais, e também conduzir a sua votação em 2º turno. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado José

Henrique, senhores do Plenário, imprensa aqui presente, minhas
senhoras e meus senhores; quero também concordar, em gênero,
número e grau, com o Deputado Getúlio Neiva. Esse projeto está há
seis anos nesta Casa e já suscitou muitos pronunciamentos, discursos
e embates.

Nos anos passados, enchemos este Plenário de representantes das
duas classes de cidades de Minas Gerais: a classe privilegiada e a
classe em desespero. Fizemos um embate, uma audiência pública.
Naquela ocasião, chegamos à conclusão de que era necessário fazer
algo.

Aliás, Deputado Getúlio Neiva, o início do processo começou com o
então Governador Eduardo Azeredo, quando ele criou o projeto Robin
Hood e deu as primeiras pinceladas para que se fizesse um mínimo
de justiça e eqüidade. Votamos o projeto, que foi amplamente
discutido. Houve a participação do Deputado Cleuber Carneiro, um
dos proponentes do projeto. Houve muita discussão, e, bom ou ruim, o
projeto Robin Hood trouxe um pouco mais de tranqüilidade aos
Municípios mineiros, principalmente aos do Norte de Minas e dos
Vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

Posteriormente, com a proposta de mudança, as coisas não
caminharam. Houve tentativas do Deputado Dinis Pinheiro, de V. Exa.,
da nossa parte e dos companheiros, para que pudéssemos encontrar
um modelo. Não podemos simplificar as coisas dizendo: “Há 95% de
Municípios que ganham, e 5% de Municípios que perdem”. Não
podemos fazer esse confronto. Penso que isso é ruim, porque um
Município que tem uma programação orçamentária e um
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compromisso... Há muitos Municípios ricos que têm compromisso com
outros e são cidades-pólos. Nessas cidades, estão as universidades,
o comércio, a indústria, a saúde, a educação e a cultura. Enfim, eles
atraem a população de vários outros Municípios e também aumentam
sua responsabilidade. Penso que a situação deve caminhar para se
fazer a eqüidade. Para esses Municípios que porventura venham a ter
alguma diminuição dos seus recursos, deve ser criado um fundo de
compensação, como ocorre em todas as partes do mundo. Cidades
como Uberlândia, Uberaba, Contagem e Betim devem receber
compensações. Na verdade, devemos dar uma distinção a esses
Municípios que não têm como ser administrados.

Esse projeto, da forma como está, ajuda um pouco, mas não
resolverá a situação de Montes Claros, uma cidade de quase 400 mil
habitantes e com uma população flutuante de 1 milhão de habitantes.
Então penso que caminhamos com a inteligência, a compreensão e a
experiência de parlamentar e ex-Prefeito do Deputado Getúlio Neiva,
para encontrarmos uma fórmula de trazer alento a 98% dos
Municípios e, ao mesmo tempo, sensibilizar os governos do Estado e
federal, a fim de procurar uma outra maneira de também ajudar alguns
Municípios ditos ricos. Na verdade, eles são sim ricos, mas também
têm compromissos sérios a cumprir.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Desculpe-me, Deputado
Carlos Pimenta. Gastarei apenas 1 minuto para clarear um aspecto:
os 4,68% hoje distribuídos pelo VAF eram destinados às cidades
mineradoras, que, em 1990, com a aprovação da Lei Robin Hood,
teriam 5 anos de prazo para se acostumarem com essa
compensação, porque receberam o Fundo Nacional de Extração
Mineral e passaram a ter o “royalty” da CFEM. Então, os Municípios
mineradores recebem duplamente: do VAF e da CFEM. Enriqueceram
às custas dos mais pobres. Na verdade, trata-se de apropriação
indébita de recursos que deveriam, desde 1995, estar sendo alocados
conforme a Lei Robin Hood. Então, na terça-feira e na quarta-feira,
convido V. Exa. para estarmos juntos no Plenário, a fim de discutirmos
exaustivamente esse aspecto. Não podemos dizer que estamos
tomando recursos de ninguém. Ao contrário, houve apropriação
indébita desde 1995 até 2008.
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Esses Municípios se enriqueceram com recursos que deveriam ser
destinados às cidades mais pobres de Minas Gerais. Essa é a
correção que estamos fazendo. Ainda não atingimos o fulcro da
questão. É preciso esclarecer que estamos querendo de volta aquilo
que nos foi tomado desde 1995.

O Deputado Carlos Pimenta - Concordo com o Deputado Getúlio
Neiva. Na terça-feira e na quarta feira, faremos uma discussão bem
mais ampla. A verdade é que precisamos fazer alguma coisa.

Estou com um exemplar do jornal “Estado de Minas” de ontem,
caderno “Gerais”, que traz uma reportagem muito bem-feita, com o
título “Pobreza” e o subtítulo “Ainda é o maior desafio de Minas
Gerais”. A pobreza ainda é o maior desafio. Essa reportagem é
baseada no Índice de Desenvolvimento Familiar - IDF - e, pasmem os
senhores, os Municípios de Minas Gerais com os piores IDFs estão
situados no Norte de Minas e no Vale do Jequitinhonha. Bonito de
Minas possui um dos piores IDFs - 0,43, quando a média nacional é
de 0,54.

Estão descritos os Municípios com os piores IDFs: Bonito de Minas,
Fervedouro, Setubinha, Congonhas do Norte, Grão-Mogol, Água Boa,
Formoso, Francisco Dumont, Josenópolis, Morro do Pilar, Pedras de
Maria da Cruz - terra do Vice-Presidente José Alencar -, Santa Fé de
Minas, São Domingos das Dores e São Sebastião do Maranhão. A
relação de Municípios com os melhores IDFs começa com Araújos,
com 0,66, Nova Ponte, Arcos, Japaraíba, Romaria, Água Comprida,
Cachoeira da Prata, Ijaci e vários outros.

Quando se faz a medição da pobreza dos Municípios de Minas
Gerais, por todos os índices, percebe-se que os mais pobres -
mudarei a forma de falar, não direi “os mais pobres”, mas “os menos
assistidos” - estão no Norte de Minas, no Jequitinhonha e Mucuri.
Precisamos fazer alguma coisa quanto a isso. O Parlamento tem a
grande oportunidade de desviar um pouco dos recursos para esses
Municípios menos assistidos.

Apenas um Município da Região Metropolitana de Belo Horizonte
recebe mais recursos oriundos do ICMS que todos os Municípios do
Norte de Minas, do Jequitinhonha e do Mucuri juntos. Se reunida toda
a renda, tudo que se recebe de ICMS dos 150 Municípios das regiões
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menos assistidas de Minas, não chegaremos ao valor de um único
Município da Região Metropolitana.

Os recursos estão sendo mal distribuídos. Podem dizer que isso
ocorre porque nesse Município houve maior desenvolvimento, porque
há mais empregos e mais indústrias. Entendemos isso, mas não
podemos partir desse princípio e aceitar que um Município sozinho
receba mais recursos que 150 Municípios do Norte de Minas, do
Jequitinhonha e do Mucuri juntos.

Esse Município que recebe mais recursos não tem zona rural, e
portanto nele não há crianças a serem transportadas, na zona rural,
pelo transporte escolar; em conseqüência, não precisa prestar
assistência às estradas vicinais, não precisa construir pontes e
escolas na roça. Esse Município atingiu um grau de riqueza que lhe
permite equiparar-se aos Municípios da Europa, aos de Primeiro
Mundo.

Há essa contradição em Minas Gerais, e esse dado, por si só, é
suficiente para que exerçamos nosso direito e dever de legislar. Não é
possível continuarmos a conviver com regiões menos desenvolvidas e
com regiões mais desenvolvidas. Muitas vezes, ocupamos a tribuna,
principalmente os Deputados ligados ao Norte de Minas, ao
Jequitinhonha e ao Mucuri, incluído nesse rol o Deputado Getúlio
Neiva, para fazermos denúncias.

Quando nos posicionamos contra algumas ações, não do governo,
mas de parte dele, como aconteceu ontem, numa audiência muito
bem coordenada pelo Deputado Weliton Prado - oportunidade em que
discutíamos o saneamento em Minas Gerais -, as pessoas não
entendem, não querem aceitar. O meu mandato pertence ao Norte de
Minas. Não devo satisfações a nenhuma pessoa ou grupo econômico
acerca da minha eleição, que se deve à população do Norte de Minas,
Jequitinhonha e Mucuri. Não tenho outra obrigação, senão a de lutar
por esse povo e tentar diminuir as desigualdades, Deputado Carlin
Moura. Quando dizemos que existem duas Minas Gerais, estamos
falando uma verdade.

Aqui há uma reportagem que mostra as pessoas morando em casas
de pau-a-pique, cobertas com folhas de palmeiras, onde ainda
convivem com o barbeiro, inseto que causa a doença de Chagas.
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Mostra ainda pessoas que moram na zona rural e não dispõem de
transporte escolar nem de boas estradas. Nesses locais, graças ao
governo Lula e ao governo Aécio, agora há luz elétrica.

Está aqui o Prefeito Luiz Tadeu Leite, que vai governar a 5ª maior
cidade de Minas, mas que tem o 20º orçamento. Muitas cidades
menores que Montes Claros possuem um orçamento muito maior.
Além disso, essas cidades irão perder mais dinheiro agora, Deputado
Luiz Tadeu Leite, com o remanejamento do Valor Adicionado Fiscal -
VAF -, fato que se deve à irresponsabilidade de algumas pessoas que
deveriam ter preparado o movimento econômico do comércio e da
indústria para fazer o VAF, mas não o fizeram. Montes Claros, cidade
que tem 400 mil habitantes, 1 milhão de habitantes flutuantes, vai
perder dinheiro. A situação é muito complicada.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte)* - Cumprimento-o pelo
pronunciamento. Como sempre, V. Exa. aborda assuntos da maior
importância. Concordo com a idéia de que, por falta de um
acompanhamento, nos últimos anos, Montes Claros está perdendo
cerca de R$8.000.000,00 por ano, no que se refere à arrecadação do
IPTU. A cidade está perdendo uma renda muito alta, porque não se
fez um acompanhamento. Isso acontece porque o VAF que se
acompanha neste ano somente repercutirá daqui a três anos.
Portanto, deve ser feito um trabalho prévio.

Aproveito a oportunidade para fazer um registro, que, aliás, não sei
se já foi feito por V. Exa. Renovamos nossa homenagem póstuma ao
médico Geraldo Corrêa Machado, de Montes Claros, seu particular
amigo, nosso particular amigo, pai do ex-Vereador Geraldo Corrêa
Machado Filho, também falecido. Dr. Geraldo, conhecido por Bilé, foi
Vereador em Montes Claros, Secretário de Saúde do Município e tem
uma folha de serviços prestados à nossa cidade e à região do Norte
de Minas. Deixa sua esposa, D. Taís, seus filhos e o genro, Deputado
Arlen Santiago. Portanto, gostaria de deixar registrado, nos anais
desta Casa, um voto de profundo pesar pelo falecimento do nosso
grande amigo, Dr. Geraldo Corrêa Machado, que também é seu
particular amigo e deixa saudades profundas em todos nós.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço-lhe o aparte. Associo-me à
homenagem que se faz a um bravo montes-clarense, que, há 20 anos,
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lutava contra um câncer de próstata e, agora, faleceu. Era pai de um
grande amigo, o ex-Vereador Geraldo Corrêa Machado Filho. Dr.
Geraldo deixa Montes Claros, a sociedade e os amigos, mas também
deixa um legado de luta, trabalho e amizade. Nas pessoas de D. Taís,
do meu amigo Paulinho Machado, de Luiz Machado, de Flávio, da
esposa do Arlen, enfim, de todos os que tiveram a felicidade de
conviver com o Dr. Geraldo, renovamos as homenagens ao nosso
grande amigo. Montes Claros está de luto pelo passamento desse
grande mineiro e montes-clarense, Dr. Geraldo Corrêa Machado.
Obrigado.

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

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - 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.

ACORDO DE LÍDERES
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidade dos

membros do Colégio de Líderes, deliberam que seja prorrogado até o
dia 5/12/2008 o prazo para recebimento de emendas ao Projeto de Lei
nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de
Ação Governamental - PPAG 2008 - 2011, e ao Projeto de Lei nº
2.786/2008, que 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.

Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2008.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 26 de novembro de 2008.
João Leite, no exercício da Presidência.
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação das seguintes propostas de ação legislativa,
por guardarem semelhança entre si: Proposta de Ação Legislativa nº
785/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº 782/2008; Propostas de
Ação Legislativa nºs 776, 778, 780, 783, 784, 786, 788, 789, 790, 791,
792, 795 e 796/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº 775/2008;
Proposta de Ação Legislativa nº 1.020/2008 à Proposta de Ação
Legislativa nº 959/2008; e Proposta de Ação Legislativa nº 1.028/2008
à Proposta de Ação Legislativa nº 910/2008.

Mesa da Assembléia, 26 de novembro de 2008.
João Leite, no exercício da Presidência.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 3.078/2008, da Comissão de Segurança Pública, e
3.079/2008, 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
Segurança Pública - aprovação, na 25ª Reunião Ordinária, em
25/11/2008, dos Requerimentos nºs 3.044, 3.048, 3.049 e 3.050/2008,
da Comissão de Direitos Humanos, e 3.058/2008, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva; de Participação Popular - aprovação, na 5ª Reunião
Extraordinária, em 25/11/2008, das Propostas de Ação Legislativa nºs
637, 638, 643, 644, 805, 808, 811, 812, 821, 838, 866 e 880/2008, na
forma de emendas apresentadas ao Projeto de Lei nº 2.785/2008, de
autoria popular; de Direitos Humanos - aprovação, na 36ª Reunião
Ordinária, em 26/11/2008, dos Projetos de Lei nºs 2.761/2008, do
Deputado Braulio Braz, com a Emenda nº 1, e 2.812/2008, do
Deputado Padre João; e de Saúde - aprovação, na 26ª Reunião
Ordinária, em 26/11/2008, do Projeto de Lei nº 2.840/2008, do
Deputado Gil Pereira, e dos Requerimentos nºs 3.057/2008, do
Deputado Fábio Avelar, e 3.064/2008, do Deputado Ruy Muniz
(Ciente. Publique-se.).
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O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há
quórum para votação, mas que há para a continuação dos trabalhos.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Domingos Sávio, solicitando
a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra,
o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Deputados,
Deputadas, senhores que nos acompanham na Casa do povo mineiro
ou pela TV Assembléia, inicialmente quero me reportar ainda à
audiência pública que tivemos aqui, ontem, presidida pelo nobre
Deputado Vanderlei Jangrossi, quando tivemos a oportunidade de
receber centenas, possivelmente mais de mil produtores de leite de
diversas cidades mineiras, acompanhados de Presidentes de
sindicatos, de cooperativas e das mais diversas lideranças.

Os produtores estiveram presentes, acompanhados, muitos deles,
de esposas e de familiares, trazendo o grito de desespero dos que
labutam numa atividade tão penosa e que exige tanto sacrifício; uma
atividade que requer esforço nos 365 dias do ano e que, na grande
maioria das vezes, é desenvolvida dentro de um regime de economia
familiar, em que, literalmente, o proprietário é o trabalhador da
atividade.

É preciso desmistificar - tenho insistido nisso, da tribuna da
Assembléia, para sensibilizar o cidadão que vive nas cidades e as
demais autoridades de governo - essa idéia de que o produtor rural é
um felizardo, aquele indivíduo que, ao longo da história já distante do
Brasil, era tido como integrante das classes dominantes dos grandes
fazendeiros e dos proprietários de terras. Aquele que, só por possuir
uma caminhonete, era considerado abastado. Hoje sabemos que o
produtor rural, cada dia mais, tem sido um trabalhador sacrificado,
sem direitos trabalhistas, sem seguridade, sem previdência, sem o
menor respeito.

Agora, de maneira mais crítica ainda, esse produtor de leite vem
sendo covardemente tratado de forma desrespeitosa. Após trabalhar o
mês inteiro produzindo leite, recebe a notícia de que o produto que ele
já entregou será remunerado por um preço menor que o do mês
anterior, ou seja, com uma redução de preço. E isso é feito de
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maneira unilateral, com as empresas compradoras se mostrando
pouco sensíveis. Sabemos que existem muitas empresas sérias,
cooperativas sérias, mas existe um grupo de poderosos que fazem
verdadeiros “lobbies” e comandam o mercado, puxando o preço para
baixo; importam leite e soro em pó para inundar o mercado e jogar o
preço para baixo. Por isso volto a insistir na tecla de que é preciso
haver uma ação mais firme do governo federal, porque é dele que
pode nascer uma política agrícola para o País, isto é, regras para
conter esse jogo. É preciso regulamentar essa atividade, pois não se
pode esperar que o mercado o faça sozinho. É claro que nós, em
Minas, podemos e devemos fazer algo, e já estamos trabalhando para
isso. Temos trabalhado com o Governador Aécio Neves, em prol da
revisão na legislação tributária e da redução do ICMS do leite. No
entanto, uma série de outras ações só cabem ao governo federal.

Antes de conceder aparte ao Deputado Vanderlei Jangrossi, quero
registrar dois aspectos fundamentais dessa reunião. O primeiro diz
respeito à participação dos produtores, que foi fantástica. As pessoas
se levantaram de madrugada; algumas delas saíram de suas cidades
por volta da meia-noite, para chegar a tempo em Belo Horizonte, logo
no início da manhã, lotar este Plenário e trazer as suas reivindicações.
Também tivemos a honra de contar com a presença de diversos
colegas Deputados, que vieram trazer a sua contribuição. Foram eles
o Deputado João Leite, que agora preside este Plenário, e diversos
outros colegas, como os Deputados Almir Paraca, Padre João, Fábio
Avelar; enfim, não vou elencar todos.

Antes, porém, de passar a palavra ao Deputado Vanderlei Jangrossi,
não posso deixar de fazer uma ressalva. O Deputado Vanderlei
Jangrossi, que vive nesta Casa o seu primeiro mandato, teve um
desempenho brilhante, primeiro pela sua postura democrática, serena,
tranqüila e respeitosa de ouvir a todos, apesar de ter sido, em alguns
momentos, até um pouco incompreendido, já que pedia alguma
celeridade para que todos pudessem se manifestar; segundo, porque
conduziu a reunião dentro do Regimento, com sobriedade, o que fez
com que a reunião fosse extremamente proveitosa. Embora a reunião
tenha sido palco de manifestação de angústia em alguns momentos e
até de algumas palavras mais duras, o que é natural, já que aqui é a



1433

Casa do povo, com certeza ela trará proveito, por mostrar uma
categoria se unindo. Aliás, é fundamental que o produtor rural volte a
acreditar na força da união, para reivindicar aquilo que é direito seu,
ou seja, um preço justo para o leite. Portanto, parabéns, Deputado
Vanderlei Jangrossi, pela condução equilibrada, serena e firme, que
possibilitou uma reunião que, com certeza, ficará nos anais desta
Casa como uma das mais democráticas. Esse é apenas um passo, e
não uma caminhada inteira, mas já é um passo importante para se
fazer justiça ao produtor de leite.

O Deputado Vanderlei Jangrossi (em aparte)* - Tenho certeza de
que a reunião foi muito proveitosa. É certo que não resolveu o
problema dos produtores, mas ficou caracterizado que eles estão
unindo-se. E muitos pensam que, por não estarem unidos, podem ser
massacrados e envergonhados, perdendo tudo que têm, inclusive
sendo obrigados a vender suas matrizes - as vacas leiteiras - para
pagar suas dívidas. Infelizmente, muitos pensam que, por não
estarem unidos, têm o direito de fazer o que estão fazendo. Esse foi o
primeiro passo, muito importante, pois mostra que a classe está unida
e que essa união fará grande diferença, trará o que estavam
reivindicando: preço justo.

Agradeço as palavras de V. Exa. Foi um momento difícil, a Casa
estava cheia, e fomos até incompreendidos por algumas pessoas,
mas foi muito importante ouvir todos os representantes presentes. Ao
ouvi-los, tivemos idéia do que está acontecendo e saímos com
subsídios para lutar e trazer solução para essa classe, que está
sofrendo. Não podemos deixar a situação permanecer porque toda a
cadeia depende do produtor. Se ele quebrar, como ficará o restante
da cadeia? Será que vão continuar importando produtos de má
qualidade, como vêm fazendo? Se existe um excedente do nosso
produto no mercado, por que importar um produto de má qualidade?
Todos os Deputados desta Casa temos de mudar essa história e
trabalhar unidos. Essa não é minha causa, é a causa de todos os
Deputados, pois somos um Estado politicamente agrícola e de
pecuária. É importante que todos lutemos de braços dados para
ajudar essa classe. Podemos mencionar alguns Municípios, e em
algum momento falamos que os 850 Municípios estavam
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representados aqui. Com certeza, estaremos unidos e irmanados na
mesma fé e no mesmo pensamento para alcançar uma resposta e
ajudar essa classe que está sofrendo. Obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Obrigado. Reitero o que disse a
respeito de V. Exa. e dos produtores que aqui vieram. Eles se
manifestaram de forma ordeira, mas houve alguns momentos mais
tensos, em especial um episódio que aconteceu fora das
dependências da Assembléia, mas que repercutiu internamente.
Houve uma certa dificuldade de conter os ânimos de algumas pessoas
que se envolveram em um desentendimento que quase ganhou
proporções de difícil contorno. V. Exa. também cooperou
decisivamente para solucionar esse problema, uma pequena
discordância. Quando os ânimos estão acirrados, é natural que haja
confronto e alguma pessoa menos equilibrada emocionalmente caia
no desespero e parta para o confronto físico. Isso não ocorreu aqui
dentro, teve início nas imediações da Casa. Buscando amparo e
abrigo dentro da Assembléia, as pessoas encontraram algo que cabe
menção de louvor especial: um serviço de segurança preparado,
nossa guarda legislativa. É bom que os mineiros que nos
acompanham saibam que a Casa do povo mineiro é soberana, para
que tempos negros, em que qualquer tipo de força podia calar a voz
do Parlamento, jamais possam voltar. Assim como no Congresso
Nacional, a Casa Legislativa tem o seu instrumento de segurança
próprio para garantir a integridade das pessoas, a fim de que não haja
necessidade de uma ação da Polícia Militar aqui dentro, para que
ninguém se sinta constrangido. Temos profissionais à paisana que
trabalham para garantir a segurança das pessoas e nunca para
reprimi-las. No momento em que houve início de tumulto, o
comportamento da guarda legislativa foi exemplar; de maneira serena
e firme, resguardou a integridade física de todos, conseguiu
administrar a situação.

Num processo de diálogo com a Polícia Militar, que foi solicitada nas
imediações da Assembléia Legislativa, levou o problema a uma
solução pacífica, tranqüila, como é própria dos bons profissionais, dos
profissionais que trabalham com segurança sob a premissa de que
segurança é proteger, e não intimidar; segurança é defender, e não
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agredir. Vimos um serviço de segurança preparado, respeitoso,
garantindo a tranqüilidade e o direito de manifestação, ao mesmo
tempo preservando a integridade física de todos. Diante de um
impasse, mostrou a habilidade do diálogo, do entendimento.

Portanto, de maneira geral, sem nominar ninguém, porque todos
compõem o sistema de segurança, os profissionais que fazem a
segurança desta Casa demonstraram ontem, mais uma vez, que
estão preparados, são serenos e contribuem decisivamente para que
o Parlamento mineiro seja a Casa da liberdade. Todos que aqui
vierem têm o direito de se expressar, alguns de uma maneira um
pouco mais eufórica. Nós, Deputados, já fomos aplaudidos e vaiados,
e ai da democracia que não comporta esse ambiente, Deputado João
Leite. Este é um espaço em que todos terão sempre a possibilidade
de manifestar o seu sentimento, mas sempre respeitando o próximo. A
guarda de segurança, a polícia interna da Assembléia, cumpriu seu
papel, portanto faço esse voto de louvor.

Quero ainda falar sobre uma outra atividade que hoje tivemos, com
a felicidade de ter ao nosso lado o Deputado Almir Paraca, que aqui
também se encontra, quando se debateu uma outra questão
igualmente relevante e que alcança produtores rurais e milhões de
mineiros. Refiro-me ao projeto de lei, de minha autoria, que trata de
regulamentar e definir uma área de preservação para o entorno dos
lagos artificiais, das represas de hidrelétricas, que são dezenas em
Minas Gerais. Somando toda a área de margem de represa, Minas
Gerais possui uma área de “praia” maior que todo o litoral brasileiro. A
riqueza de Minas em águas e represas é algo surpreendente. E essa
riqueza tem-se transformado em pesadelo para quem vive às margens
da represa, pela ausência de uma legislação clara que preserve o
meio ambiente e respeite quem quer trabalhar e produzir.

A lei federal que trata de áreas de preservação permanente, do
entorno das águas, regulamentou as margens dos rios, dos córregos,
das nascentes. Não regulamentou, com clareza, a área de
preservação permanente nas margens das represas artificiais. Deixou
um vazio. Veio alguma regulamentação do Conselho Nacional do
Meio Ambiente, que não é lei, e tentou regulamentar a matéria na
ausência de lei complementar nos Estados. O Paraná já fez a
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regulamentação com lei estadual. Em Minas, na ausência de lei
estadual, o que tem ocorrido? O produtor rural em cuja fazenda já
existe um cafezal e em que as águas subiram e chegaram às margens
do cafezal, está sendo instigado a arrancar sua plantação ao longo de
100m de toda a represa. Isso inviabiliza a propriedade rural, não é
necessário e não melhora em nada o meio ambiente. Na margem da
represa, não há correnteza de água para causar erosão, não há
nascente de água que possa ficar prejudicada, nem há lei que diz que
é proibido usar essas terras, desde que de forma adequada.

A lei que propusemos preserva o meio ambiente, garante 30m, que
é razoável, pois dá para se fazer uma curva de nível e evitar o
assoreamento. Também resolve os problemas na área de expansão
urbana das cidades que estão no entorno do lago e que precisam se
desenvolver de maneira planejada.

Tivemos a oportunidade de debater esse tema hoje, na Comissão de
Meio Ambiente, e o Deputado Almir Paraca, que vem estudando com
profundidade a matéria, teve oportunidade de dar grandes
contribuições. Ouvimos o Ministério Público e o Presidente do IEF,
que diz que concorda ser necessário regulamentar, que a melhor
alternativa é definir 30m e, portanto, esta Casa deve cumprir o seu
papel.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, agora, no final de meu
pronunciamento dirijo-me ao Presidente da Casa fazendo um apelo
para que o projeto seja posto em pauta e, no máximo, na semana que
vem, tenhamos a oportunidade de votá-lo - contando com a
colaboração do Deputado Almir Paraca de emitir o seu relatório -, para
dar tranqüilidade aos produtores rurais, a quem vive no entorno dos
lagos, com o objetivo de preservar o meio ambiente e também de lhes
dar o direito de trabalhar, para não ficarem toda hora sendo multados
e tratados como criminosos e bandidos, pois não é essa a realidade.
Eles são trabalhadores e produtores, e Minas Gerais tem de preservar
as suas águas, mas também a sua gente. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Aproveito para reconhecer
a atuação da polícia legislativa num evento ocorrido ontem, nesta
Casa. Sabemos da competência da nossa polícia. Ontem isso foi
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demonstrado novamente.
* - 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, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, público presente e da TV Assembléia, trago, nesta tarde,
um assunto relevante, de maneira especial para a minha querida
cidade de Paracatu e para as demais cidades mineradoras do Estado,
principalmente aquelas que têm um peso substantivo na atividade
mineradora, no PIB local. Cito um ilustre mineiro, que é o caro João
Guimarães Rosa. Numa passagem do “Grande Sertão: Veredas”,
João Guimarães Rosa diz que pica-pau voa duvidando do ar. Gostaria
de utilizar essa imagem do vôo do pica-pau, que é reticente. O pica-
pau bate as asas, sobe, descansa um pouquinho. Quando começa a
cair, bate novamente as asas. Então é um movimento pendular, que
lembra muito as curvas de sazonalidade nos processos econômicos.
O vôo do pica-pau sugere a sazonalidade da movimentação das
atividades econômicas nos diversos setores do nosso país e do
mundo.

Buscarei outra citação no velho Marx, já destituída dessa carga
ideológica que, por muito tempo, foi a marca utilizada nos discursos e
nos pronunciamentos. O velho Marx diz que a história só se repete
como farsa. A nossa preocupação com a nossa querida Paracatu está
associada exatamente à sazonalidade da atividade minerária na
nossa cidade - estamos vivendo um segundo ciclo - e à possibilidade
de vivermos uma farsa ou de já estarmos vivendo uma farsa quanto
ao crescimento econômico de Paracatu.

Ontem estava acompanhado do Deputado Elmiro Nascimento e de
várias autoridades do Sindicato das Indústrias Extrativas de Minas
Gerais e de autoridades significativas do conglomerado Kinross - uma
gigante multinacional que está se transformando, com a ampliação da
atividade minerária em Paracatu, a partir do ano que vem, no maior
produtor de ouro do Brasil. Neste momento em que está se projetando
por mais 30 anos a atividade da Rio Paracatu Mineração, empresa do
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Grupo Kinross, é hora de olharmos para o futuro e planejarmos a
diversificação da economia, garantindo que, após a conclusão e o
fechamento da mina, não fiquemos exclusivamente com dois vazios,
ou seja, dois buracos: o econômico, na economia local, e o ambiental,
no local da mina, pois é uma grande mina a céu aberto. Essa é
exatamente a nossa preocupação.

Isso se justifica, Sr. Presidente, por esse motivo: o senhor, que
conhece bem a história de Paracatu, o Largo do Santana, a Barriguda,
o queijo, Gracindo Júnior, nosso humorista e seu amigo pessoal, sabe
que ela nasce no Ciclo do Ouro e teve seu momento de esplendor, de
grande pujança, exatamente no Brasil Colônia. Paracatu é uma
grande referência não só da movimentação produtivo-econômica, a
partir da exploração do ouro ainda com mão-de-obra escrava, como
também grande referência cultural no interior de Minas Gerais e na
picada para Goiás como ponto efetivo de interiorização do
desenvolvimento do Brasil.

Após esse primeiro Ciclo do Ouro, Paracatu entrou em decadência.
O ouro das lavras maiores, dos veios acabou, e por muitos e muitos
anos só restou a atividade dos faiscadores, na nossa Prainha. Com a
promulgação da legislação federal, essa atividade foi interditada e só
retornou há alguns anos, com a implantação da Rio Paracatu
Mineração, grande empresa dirigida por um grupo inglês, RTZ, maior
produtor de ouro do mundo, e agora pelo grupo Kinross. Ontem, em
Paracatu, foi inaugurado o projeto de expansão da Rio Paracatu
Mineração, e a produção de ouro será triplicada. Os números
impressionam. A nossa preocupação é que esse novo ciclo do ouro
signifique para nós, como o velho Marx disse, a repetição da história
como farsa, pois novamente a cidade está crescendo, ampliando
oportunidades, gerando uma movimentação econômica e financeira
muito grande. Se não tivermos o cuidado de diversificar a economia,
substituir essas atividades, implantar novas atividades, encontrar uma
vocação que garanta a continuação das atividades econômicas na
cidade, corremos o risco de ver daqui a alguns anos - a previsão é de
30 anos - a cidade viver novamente um outro ciclo de estagnação,
decadência e dormência econômica.

Portanto, queremos conclamar todas as lideranças de Paracatu para
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fazermos uma discussão de alto nível com a Rio Paracatu Mineração,
com o grupo Kinross e exigir as compensações sociais muito além
daquilo que a empresa faz muito bem, cumprir a legislação ambiental
e a legislação que rege a tributação no nosso país. Entretanto, isso é
pouco. É preciso que tenhamos por parte da mineradora a abertura, a
disposição para dialogar com a comunidade e apoiar esse processo
de diversificação econômica, de diversificação da produção.

Trouxe alguns números, Sr. Presidente, para revelar a dimensão
desse novo ciclo do ouro em Paracatu. A previsão da produção é de
mais 30 anos, com 17t de ouro em 2009, multiplicando, assim, por 3 a
produção deste ano. O grupo Kinross se transformará no maior
produtor de ouro do Brasil e processará na mina de Paracatu 61
milhões de toneladas de minério. Esse é o maior volume, a maior
movimentação de minério em todo o Brasil. Não há nenhuma outra
mina que movimentará tamanho volume de minério. E, para isso, já
está sendo licenciada, implementada uma nova barragem de rejeitos,
porque a atual já está chegando à exaustão. Já está em operação em
Paracatu o maior britador, o maior moinho do Brasil. A esteira que
carreia o minério para o britador tem 3km. O peso do material
empregado na obra é 21.000t - isso só na obra de expansão. No pico
da obra trabalharam 3.500 homens, entre empregos diretos e
indiretos. O investimento foi de US$550.000.000,00. Os tributos totais
foram os seguintes: este ano, R$6.900.000,00, com a projeção de
R$13.600.000,00 para o ano que vem. Portanto, Sr. Presidente,
gostaríamos de insistir na linha de que a parceria público-privada, tão
falada, seja viabilizada em Paracatu, com a participação da Rio
Paracatu Mineração, do grupo Kinross.

Gostaria de registrar uma cena que presenciei. Precisamos fazer
isso para ver se conseguimos aprimorar a ação do Estado,
principalmente no que se refere à segurança pública. Ao subir para o
evento de inauguração do projeto de expansão da Rio Paracatu
Mineração, deparamo-nos com uma manifestação de populares que
moram ao redor da mina, que está praticamente dentro da cidade.
Não participei dessa manifestação porque tinha outras atividades, mas
queria estar lá junto à comunidade, pois suas reivindicações são todas
justas. Paramos na manifestação e vimos que os manifestantes
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estavam afixando em cada carro que passava uma fita amarela com
manchas vermelhas para simbolizar o ouro sujo de sangue, que é a
interpretação de parcela significativa da comunidade do resultado
maléfico da presença da mineradora. Logo adiante, depois de
passarmos pela manifestação pacífica, tranqüila, vimos a Polícia
Militar, acompanhada de alguns funcionários da mineradora, retirando
as fitas afixadas. Realmente, para adentrar a empresa, aquela fita que
simbolizava a manifestação da população poderia causar certo
constrangimento, mas estranhou-nos ver os próprios policiais militares
abordando os carros e retirando as fitas, o que revela um desvio do
papel efetivo da Polícia Militar, ou seja, esse não é o papel do policial.
Eles estavam-se apresentando, de forma ostensiva, ao lado do capital
internacional que atua em nossa região e no País.

Faço esse registro e, entrando no campo da segurança pública, Sr.
Presidente, gostaria de fazer aqui uma manifestação relativa a um
assassinato duplo e bárbaro ocorrido nos últimos dias em Paracatu.
As vítimas foram Edivânia Rodrigues Damasceno e Paulo Damasceno
Gomes, um casal que deixou dois filhos, um com 14 anos e outro com
3 anos. Ambos eram comerciantes na cidade. O crime chocou pela
violência - os dois foram violentados sexualmente antes de serem
assassinados -, principalmente porque essa não é a cultura e o
comportamento do pacato povo de Paracatu. Já tivemos uma
conversa com o Delegado regional pedindo agilidade na investigação,
na apuração dos fatos. Vemos que isso é a evidência de uma cidade
que começa a crescer muito rápido, a ampliar sua movimentação
econômica, a gerar muitos empregos diretos e indiretos. Alguns
desses empregos são provisórios, ou seja, há muitas pessoas
chegando de fora e rapidamente indo embora. Isso traz maiores
possibilidades de se ampliar a violência na cidade. Para finalizar, Sr.
Presidente, gostaríamos de registrar a necessidade da ampliação e do
apoio para a Polícia Civil em Paracatu. Isso já foi objeto de várias
manifestações em outros momentos, mas continuamos necessitando
de investimentos. Agora houve um investimento importante. Com a
chegada dos guardas carcerários, vários policiais civis foram
liberados. Antes eles cumpriam o papel para o trabalho de
investigação, trabalho fundamental da Polícia Civil. Mas ainda é
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pouco, precisamos ampliar a presença do Estado na segurança
pública em Paracatu e na nossa região. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando as Deputadas e os Deputados para a extraordinária de
amanhã, dia 27, às 9 horas, e para a especial também de amanhã, às
20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:
(- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA E DE

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/4/2008
Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria Lúcia Mendonça e Ana Maria Resende e os Deputados Carlin
Moura e Vanderlei Jangrossi, membros da Comissão de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática; os Deputados Vanderlei Jangrossi,
Padre João, Getúlio Neiva e Antônio Carlos Arantes, membros da
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial. Estão presentes,
também, a Deputada Elisa Costa e os Deputados Almir Paraca e
Carlos Pimenta. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Vanderlei Jangrossi, declara aberta a reunião e esclarece que não há
ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta das
Comissões. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir
a educação na reforma agrária, por ocasião dos 10 anos do Programa
Nacional de Educação na Reforma Agrária - Pronera. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Sr. Rogério Correia de
Moura Baptista, Delegado do Ministério do Desenvolvimento Agrário
no Estado, e as Sras. Lucy Rodrigues Espeschit, Superintendente
Regional (substituta) do Incra, representando o Sr. Marcos Helênio
Leoni Pena, titular dessa Superintendência; Maria Isabel Antunes
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Rocha, representante da Comissão Pedagógica do Pronera; Mary
Cardoso da Silva, representante do setor de educação do MST no
Estado; Maria Alves de Souza, Coordenadora Estadual de Jovens,
representando o Sr. Vilson Luiz da Silva, Presidente da Fetaemg;
Rosely Carlos Augusto, representante da Rede Mineira de Educação;
Rosa Cristina Porcaro, representante do Fórum Regional de Educação
de Jovens e Adultos da Região Sudeste de Minas Gerais; e Gilvanice
Barbosa da Silva Maciel, representante do Núcleo de Educação de
Jovens e Adultos da Faculdade de Educação da Uemg, 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 das notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares e convidados, convoca os membros das
Comissões para a próxima reunião conjunta, conforme edital a ser
publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Carlin Moura - Padre João.
ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

19/11/2008
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Pimenta e Elmiro Nascimento, membros da supracitada
Comissão. No exercício da Presidência, o Deputado Carlos Pimenta,
com base no art. 120, inciso III, c/c o art. 125, do Regimento Interno,
dispensa a leitura da ata, considera-a aprovada e solicita aos
Deputados presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir a situação dos médicos do Hospital João
XXIII. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os
Srs. Luis Márcio Araújo Ramos, Presidente da Fhemig, representando
o Sr. Marcus Pestana, Secretário de Saúde; Antônio Carlos de Barros
Martins, Diretor do Hospital João XXIII; Guilherme Durães Rabelo,
Cirurgião Geral do Hospital João XXIII; a Sra. Solange Magalhães,
Vice-Diretora Clínica do Hospital João XXIII; os Srs. Alcyr dos Santos
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Pereira, Diretor Assistencial da Fhemig; Cristiano Gonzaga da Matta
Machado, Presidente do Sindicato dos Médicos; Carlos Eduardo Leão,
Chefe de Cirurgia Plástica e Queimados da Rede Fhemig; Roberto
Marinho Ladeira, Gerente de Estratégia e Informação do Hospital João
XXIII; Ricardo Luiz Guimarães, Diretor de Planejamento, Gestão e
Finanças da Fhemig, e André Felipe Zuccolo Barragat de Andrade,
médico plantonista do Hospital João XXIII, que são convidados a
tomar assento à mesa. Registra-se a presença dos Deputados Doutor
Rinaldo, Hely Tarqüínio e Ruy Muniz. A Presidência concede a
palavra ao Deputado Doutor Rinaldo, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa
a palavra aos convidados para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. O Presidente retoma os trabalhos ordinários da reunião,
e assume a Presidência o Deputado Hely Tarqüínio. Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei nº 2.731/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento dos Deputados Doutor Rinaldo, Hely Tarqüínio e Ruy
Muniz em que solicitam seja realizada visita ao Hospital João XXIII
para verificar a ocorrência dos problemas discutidos nesta reunião,
bem como para realizar outras diligências que se fizerem necessárias.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos convidados, dos parlamentares e do público em geral, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Hely Tarqüínio - Ruy

Muniz - Doutor Rinaldo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

613/2008
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Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 613/2008, de autoria do Conselho
Municipal de Saúde de Juiz de Fora, solicita a alteração da finalidade
da Ação 2093, que visa à disponibilização de recursos orçamentários
e financeiros para o desenvolvimento das atividades do Conselho
Estadual de Saúde, estendendo o benefício para os Conselhos
Municipais de Saúde.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela
Comissão de Participação Popular, em Barbacena, no dia 30 de
outubro de 2008, com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – para o
período 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em epígrafe visa à alteração da finalidade da Ação 2093

– Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais -, do Programa 708 -
Gestão do Sistema Único de Saúde - SUS -, que prevê recursos
orçamentários e financeiros para o Conselho Estadual de Saúde,
estendendo o benefício para os Conselhos Municipais de Saúde.

O Conselho de Saúde foi criado pela Lei Federal nº 8.142, de 1990,
em todas as esferas de governo, como órgão colegiado composto por
representantes governamentais, prestadores de serviço, profissionais
de saúde e usuários, para atuar na formulação de estratégias e no
controle da execução da política de saúde na instância
correspondente. Assim sendo, a União, os Estados e os Municípios
têm que instalar e manter seus Conselhos de Saúde, para
participarem do Sistema Único de Saúde – SUS. A Resolução nº 333,
de 4/11/2003, que aprova diretrizes para a criação, reformulação,
estruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde, assim dispõe,
em sua quarta diretriz, que “os Governos garantirão autonomia para o
pleno funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária,
secretaria executiva e estrutura administrativa.” (Grifo nosso.)
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Teoricamente, cada Município instala e mantém seu próprio
Conselho de Saúde. Sabe-se, no entanto, que o funcionamento
efetivo dos Conselhos Municipais ainda depende de mais
amadurecimento da população no exercício do controle social sobre a
atenção à saúde. E, para tanto, é necessário que os Conselhos
Municipais sejam fortalecidos e apoiados também pelo governo
estadual.

Diante da importância do efetivo controle social sobre as ações de
saúde, entendemos que a proposta deve ser acatada, na forma de
emenda ao PPAG.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 613/2008, na forma de emenda.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
645/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 645/2008, do Conselho Estadual
do Idoso, visa alterar a finalidade da Ação 4002 - Complexo de
Reabilitação e Cuidado ao Idoso - para incluir a atenção aos idosos
residentes em instituições de longa permanência e em situação de
vulnerabilidade.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela
Comissão de Participação Popular, nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo
Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-
2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em epígrafe visa alterar a finalidade da Ação 4002 –

Complexo de Reabilitação e Cuidado ao Idoso - para incluir a atenção
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aos idosos residentes em instituições de longa permanência e em
situação de vulnerabilidade.

A referida ação está inserida no Programa 107 - Atendimento
Hospitalar, Ambulatorial e Emergencial -, da Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais - Fhemig -, que tem como objetivo prestar
serviços de assistência hospitalar, ambulatorial e emergencial à
clientela encaminhada pelo Sistema Único de Saúde - SUS - por meio
de sistema de referência e contra-referência.

Importa informar que o Pacto pela Saúde, divulgado pela Portaria
GM nº 399, de 2006, do Ministério da Saúde, estabelece que a saúde
do idoso é uma das seis prioridades pactuadas no SUS. Nos termos
do Pacto, será considerada idosa a pessoa com mais de 60 anos, e a
atenção à saúde do idoso, no SUS, deverá observar as seguintes
diretrizes: promoção do envelhecimento ativo e saudável, atenção
integral à saúde, estímulo às ações intersetoriais visando à
integralidade da atenção e implantação de serviços de atenção
domiciliar, entre outras. Além disso, a Política Nacional de Saúde da
Pessoa Idosa, estabelecida pela Portaria nº 2.528, de 2006, do
Ministério da Saúde, determina que a atenção básica deve trabalhar
com a população idosa a partir dos critérios de risco funcional.

Com a observância dessas portarias, é possível conhecer qual a
proporção de idosos que vivem em Instituições de Longa
Permanência para Idosos - Ilpi -; a proporção daqueles com alta
dependência funcional (acamados); a proporção dos que já
apresentam alguma incapacidade funcional para atividades básicas da
vida diária - AVD -, como vestir-se, usar o banheiro, transferir-se da
cama para a cadeira, ser continente e alimentar-se com a própria
mão; e a proporção de idosos independentes. Considera-se idoso
frágil ou em situação de fragilidade aquele que viva em Ilpi, encontre-
se acamado, tenha estado hospitalizado recentemente por qualquer
razão, apresente doenças causadoras de incapacidade funcional,
encontre-se com pelo menos uma incapacidade funcional básica ou
viva situações de violência doméstica. De acordo com a condição
funcional da pessoa idosa, serão estabelecidas ações de prevenção,
de tratamento e de reabilitação, para recuperar sua autonomia e
prevenir o declínio funcional.
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Tendo em vista a importância da inclusão dos idosos nas políticas
públicas desenvolvidas pelo governo, apresentamos emenda para
acrescentar, na finalidade da Ação 4002 - Complexo de Reabilitação e
Cuidado ao Idoso -, a atenção aos idosos residentes em instituições
de longa permanência e em situação de vulnerabilidade.

Conclusão
Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 645/2008 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Eros Biondini - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
803/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 803/2008, de autoria do Sind-
UTE, sugere criar a Ação Formação e Atualização Digital para
Profissionais da Educação, no Programa 030 – Novos Padrões de
Gestão e Atendimento da Educação Básica –, com a finalidade de
implementar cursos periódicos de formação digital para os
profissionais da educação da rede pública estadual. A Proposta de
Ação Legislativa nº 824/2008, de autoria da Câmara Municipal de
Ribeirão das Neves, pretende alterar as finalidades das Ações 4452 –
Escola em Rede - Ensino Fundamental –, e 4476 – Escola em Rede -
Ensino Médio –, com a finalidade de qualificar os professores da
educação básica para a utilização das Tecnologias de Informação e
Comunicação – Tics. Em razão da similaridade de objetivos, essa
proposta foi anexada à Proposta de Ação Legislativa nº 803/2008.

As propostas foram apresentadas nas audiências públicas
realizadas por esta Comissão nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo
Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental − PPAG − 2008-
2011.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vêm as
propostas em análise a esta Comissão para receber parecer, nos
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termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

A proposição em análise objetiva criar uma nova ação para a
formação tecnológica dos profissionais da educação básica.

As Ações Escola em Rede prevêem a instalação de laboratório de
informática conectado à internet em todas as escolas estaduais,
visando reduzir as desigualdades regionais por meio do
desenvolvimento da cultura do trabalho em rede nas escolas públicas
e da incorporação das novas tecnologias ao trabalho educativo. A
Secretaria de Estado de Educação adquiriu computadores para
montar laboratórios de informática em todas as 3.920 escolas
estaduais de Minas.

Em que pese a implantação de sistema informatizado de gestão
escolar, a Escola em Rede não prevê, como uma condicionante para
o cumprimento dos seus objetivos, a formação dos professores para
lidar com os recursos da informática. O adequado seria que as Ações
Escola em Rede tivessem como objetivo precípuo qualificar os
professores na utilização das Tecnologias de Informação e
Comunicação – Tics. Dessa forma, a Proposta de Ação Legislativa nº
803/2008 poderia ser incorporada na finalidade daquelas ações,
conforme pretende a proposta de ação legislativa anexada.

Assim, somos pelo acolhimento da proposição em análise, nos
termos da Proposta de Ação Legislativa nº 824/2008

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pelo acolhimento da Proposta de

Ação Legislativa nº 803/2008, na forma de emendas.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
813/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 813/2008, de autoria do Fórum
Mineiro de Educação Infantil, da Frente de Defesa DCA-MG e da
Oficina de Imagens, solicita que a apresentação dos gerentes
executivos dos projetos estruturadores, nas audiências públicas,
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sigam o formato do Plano Plurianual de Ação Governamental − PPAG
− 2008-2011, com a exposição das metas física e financeira e da
execução orçamentária dos programas, visando aprimorar a
participação e o controle social. Em razão da similaridade de objetivo,
foi anexada a essa proposição a Proposta de Ação Legislativa nº
845/2008, de autoria da Frente Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Fórum Mineiro de Educação Infantil, da Oficina de
Imagens e do Instituto Mineiro Pró-Cultura.

As propostas foram apresentadas nas audiências públicas
realizadas por esta Comissão nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo
Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental − PPAG − 2008-
2011.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vêm as
propostas em análise a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise sugere que as exposições dos gerentes

executivos dos programas do PPAG, nas audiências públicas,
abordem a programação de metas físicas e financeiras e sua
execução orçamentária até o período. Já a Proposta de Ação
Legislativa nº 845/2008 pretende que a implementação das ações seja
monitorada quadrimestralmente, por meio de uma comissão
permanente e paritária, composta por representantes dos Poderes
Executivo e Legislativo e da sociedade civil.

Em essência, essas propostas tratam de questões fundamentais
para a sociedade contemporânea: a transparência das ações do
Poder Executivo e a eficácia da administração no investimento dos
recursos públicos. O Poder Legislativo, por determinação
constitucional, deve efetuar a fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da
administração indireta. A sociedade civil, por meio de suas entidades,
vem ampliando sua participação nas decisões e no controle dos
dispêndios financeiros em políticas públicas, razão pela qual é
imprescindível que haja um acompanhamento freqüente e presencial
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da execução das ações dos programas do PPAG, que constitui o
principal instrumento de planejamento da ação governamental.

Entendemos, pois, que procede a solicitação de um monitoramento
das ações do governo. É importante, ademais, que as apresentações
efetuadas pelos gerentes executivos permitam, verdadeiramente, um
debate amplo sobre as questões relacionadas à regionalização e às
metas física e financeira das ações, notadamente quanto à
disponibilidade financeira para a execução imediata dessas ações e
quanto ao impacto das propostas populares.

Assim, por compreendermos e apoiarmos as sugestões
apresentadas, consideramos viável o acatamento da proposição em
análise na forma de alteração da Lei nº 17.347, de 2008, que dispõe o
Plano Plurianual de Ação Governamental − PPAG − para o período
2008-2011.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pelo acolhimento da Proposta de

Ação Legislativa nº 813/2008 na forma de projeto de lei que altera a
Lei nº 17.347, de 16/1/2008, que dispõe o Plano Plurianual de Ação
Governamental − PPAG − para o período 2008-2011, conforme
apresentado a seguir.

PROJETO DE LEI
Acrescenta dispositivo à Lei nº 17.347, de 16 de janeiro de 2008,

que dispõe o Plano Plurianual de Ação Governamental − PPAG − para
o período 2008-2011.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – A Lei nº 17.337, de 16 de janeiro de 2008, fica acrescida do

seguinte art. 10-A:
“Art. 10-A – Serão realizadas, no âmbito do Poder Legislativo,

audiências públicas semestrais de avaliação dos resultados
alcançados pelos programas estruturadores.

§ 1º – Nas audiências a que se refere o “caput”, serão apresentados
demonstrativos da execução física e financeira regionalizada dos
programas no período de referência, bem como a programação para o
período seguinte.

§ 2º – As audiências serão realizadas nos meses de junho e
novembro, a partir do exercício de 2009 e durante o período de
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vigência desta lei.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
815/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 815/2008, de autoria do Conselho
de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – Consea - MG –,
sugere a inclusão, na finalidade das Ações 1024 – Melhoria da Infra-
Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos Escolares – Ensino
Fundamental e 1109 – Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares – Ensino Médio, da seguinte expressão:
“aquisição de equipamentos e utensílios para as cozinhas das escolas
públicas”. Em razão de também incidirem sobre as citadas ações,
foram anexadas à proposição em epígrafe as Propostas de Ação
Legislativa nºs 817, do Movimento de Luta Pró-Creche; 833, do Sind-
Ute; 837, do Conselho Regional de Biblioteconomia – 6ª Região; 843,
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; e
1000, da Escola Estadual Antônio Canela.

As propostas foram apresentadas nas audiências públicas
realizadas pela Comissão de Participação Popular, nos dias 5, 6 e
7/11/2008, em Belo Horizonte, e no dia 13 de novembro, em Montes
Claros, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento
do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do Plano
Plurianual de Ação Governamental − PPAG − 2008-2011.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vêm as
propostas em análise a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
As propostas coadunam-se com o objetivo do Programa 030 –

Novos Padrões de Gestão e Atendimento da Educação Básica –, que
é definir e implantar padrões básicos relacionados à gestão escolar, à
rede física e aos recursos didático-pedagógicos das escolas, visando
à melhoria de seu desempenho e eficiência operacional.
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Dessa forma, sugerimos o acolhimento das propostas na forma de
alteração da finalidade da Ações 1024 – Melhoria da Infra- Estrutura
Física, Mobiliário e Equipamentos Escolares – Ensino Fundamental e
1109 – Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos
Escolares – Ensino Médio.

A Proposta de Ação Legislativa nº 817, anexada, está sendo
atendida no que tange à adaptação da rede física para a promoção da
acessibilidade dos alunos com deficiência, que constitui obrigação dos
sistemas de ensino.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 815/2008, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Eros Biondini - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
831/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 831/2008, de autoria de servidor
da Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg –, sugere a
transferência do Programa Associado 140 – Desenvolvimento do
Ensino Superior na Uemg –, integrante da Área de Resultado
Inovação, Tecnologia e Qualidade, com todas as suas ações, para a
Área de Resultado Educação de Qualidade, e inclusão da Ação 1328
– Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos “Campi” da
Uemg –, que integra o Programa Especial 727 – Edificações Públicas
–, no Programa Associado 140.

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas por
esta Comissão nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a
finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de
Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de
Ação Governamental − PPAG − 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vem a proposta
em análise a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
A proposição em análise objetiva transferir programa incluído na

Área de Resultado Inovação, Tecnologia e Qualidade para outra área
de resultado. Pretende, ainda, transferir ação constante de programa
especial para programa associado.

A fundamentação dessa proposição se baseia em entendimento
equivocado, pois parte da premissa de que o ensino superior não teria
a devida relevância por não estar vinculado à Área de Resultado
Educação de Qualidade. Na verdade, o ensino superior vincula-se à
Área de Resultado Inovação, Tecnologia e Qualidade por afinidade
natural com a área de pesquisa, e não por ser considerado irrelevante
– pois não é assim considerado. Prova desse entendimento é o
organograma do Estado, que mostra o ensino superior como uma das
atribuições da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, e não da Secretaria de Estado de Educação, responsável
pela educação básica.

Dessa forma, entendemos não ser possível acolher, na íntegra, a
proposição na sua forma original. Sugerimos, no entanto, que a
proposta seja acolhida na forma de emendas, transferindo as Ações
1327 – Elaboração dos Projetos dos “Campi” da Uemg – e 1328 –
Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos “Campi” da
Uemg –, do Programa Especial 727 – Edificações Públicas – para o
Programa Associado 140 – Desenvolvimento do Ensino Superior na
Uemg. Dessa forma, a Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Públicas – Setop – não seria mais a unidade responsável por essas
ações, e sim a Uemg, instituição diretamente interessada com a
concretização delas.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 831/2008, na forma de emendas.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
839/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório



1454

A Proposta de Ação Legislativa nº 839/2008, da Câmara Municipal
de Conceição das Alagoas, sugere alteração na regionalização da
Ação 2096 – Construção, ampliação e reforma de prédios escolares -
Ensino Fundamental –, do Programa Estruturador 235 – Melhoria do
Ensino Fundamental –, de forma a incluir a região do Triângulo
Mineiro, com a meta física de prédio beneficiado e a meta financeira
de R$2.100.000,00, em 2009.

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas por
esta Comissão nos dias 5 a 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a
finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de
Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de
Ação Governamental − PPAG − 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vem a proposta
em análise a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise objetiva incluir a região do Triângulo

Mineiro no Programa Estruturador 235 – Melhoria do Ensino
Fundamental –, que tem por finalidade melhorar a rede física das
escolas, inclusive das escolas do campo, com vistas a ampliar o
atendimento à demanda do Estado.

A Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas doou ao Estado
um terreno para a construção de um prédio escolar com vistas ao
acolhimento do ensino fundamental, pois o prédio existente na
localidade já se encontra saturado em razão das turmas existentes,
inclusive da pré-escola. Conforme se verifica não existe essa previsão
no PPAG 2008-2011, razão pela qual acatamos a proposta em
análise, na forma de emenda ao plano plurianual.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 839/2008, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
883/2008
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Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 883/2008, de autoria do Clã
Delfos, sugere a inclusão de nova ação no Programa 027 – Minas
Olímpica –, com a finalidade de apoiar a preparação de atletas de alto
nível para os campeonatos internacionais. Em razão da similaridade
de objetivos, foram anexadas a ela as Proposta de Ação Legislativa
nºs 886 e 900/2008, de autoria, respectivamente, da Federação
Mineira de Ciclismo e da Associação Mineira das Federações.

As propostas foram apresentadas nas audiências públicas
realizadas nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a
finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de
Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de
Ação Governamental − PPAG − 2008-2011.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vêm as
propostas em análise a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Proposta de Ação Legislativa nº 883/2008, de autoria do Clã

Delfos, sugere a inclusão de nova ação no Programa 027 – Minas
Olímpica –, com a finalidade de apoiar a preparação de atletas de alto
nível para os campeonatos internacionais.

Tramitou nesta Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 532/2007, de
autoria do Deputado Carlin Moura, que deu origem à Lei nº 17.803, de
15/10/2008, que institui a política de incentivo aos atletas praticantes
do desporto de rendimento em modalidades olímpicas e paraolímpicas
e dá outras providências.

Dessa forma, somos pelo acolhimento da proposta em análise, bem
como das anexadas a ela, na forma de emenda alterando a finalidade
da Ação nº 4270 – Promoção do Desporto de Rendimento –, do
Programa 149 – Incentivo ao Desporto –, de forma a incluir o objetivo
da Lei nº 17.803, de 2008.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pelo acolhimento da Proposta de

Ação Legislativa nº 883/2008, na forma de emenda.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2008.
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André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Eros Biondini.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.648/2008
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

declarar de utilidade pública o Instituto Agronelli de Desenvolvimento
Social - Iades -, com sede no Município de Uberaba.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.648/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Instituto Agronelli de Desenvolvimento Social, com sede no
Município de Uberaba, o qual luta pela melhoria da qualidade de vida
da comunidade.

Na consecução de seus objetivos, combate a fome e a pobreza;
incentiva o voluntariado; orienta sobre a preservação do meio
ambiente; atua na promoção da ética, da cidadania, dos direitos
humanos e de outros valores universais; incentiva a experimentação,
não lucrativa, de novos modelos socioeducativos e de sistemas
alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; implementa
ações de responsabilidade social.

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

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

nº 1.648/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.246/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório
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De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a entidade Primeiro de Maio
Futebol Clube, com sede no Município de Viçosa.

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 2.246/2008 pretende declarar de utilidade pública

a entidade Primeiro de Maio Futebol Clube, com sede no Município de
Viçosa, que tem como finalidade precípua a difusão do civismo e da
cultura física, com ênfase na prática do futebol, podendo ainda
competir em outras modalidades, inclusive o futebol feminino.

Realiza, também, atividades de caráter social e cultural, buscando a
integração dos seus associados com os moradores da região onde se
situa.

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 do seu estatuto.

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

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

nº 2.246/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2008.
Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.742/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Ação Social Comunitária de
Funilândia – Ascof –, com sede no Município de Funilândia.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/9/2008 e
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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 2.742/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Ação Social Comunitária de Funilândia.
Os requisitos para que as associações e fundações em

funcionamento no Estado sejam declarados de utilidade pública estão
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 dispositivo, pois
ficou comprovado que a entidade foi constituída e funciona há mais de
um ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 4º do seu estatuto determina que o
exercício dos cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, será
inteiramente gratuito e o art. 9º preceitua que, no caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição
congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.742/2008.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Fábio Avelar - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.790/2008
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe

tem por objetivo dar denominação a escola estadual de ensino médio
situada no Município de São João das Missões.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
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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 2.790/2008 pretende dar a denominação de

Escola
Estadual Aline Dias Neves à Escola Estadual de Ensino Médio,
localizada na Rua Presidente Juscelino, nº 251, no Município de São
João das Missões.

Cabe ressaltar, inicialmente, que a proposta em tela decorre de
solicitação do Colegiado Escolar da referida unidade de ensino, que,
em reunião realizada em 28/4/2008, homologou, por unanimidade de
seus votos, a indicação do nome de Aline Dias Neves para denominá-
la.

Natural do Município de Manga, a homenageada 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.

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

2.790/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2008.
Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.800/2008

Comissão de Cultura
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Relatório
O projeto de lei em epígrafe, da Deputada Ana Maria Resende, tem

por escopo criar a Medalha de Honra ao Mérito Dia das Gerais.
Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça

considerou a proposição jurídica, constitucional e legal com as
Emendas nºs 1 e 2, que apresentou. Agora, compete a este órgão
colegiado apreciá-la, atendo-se ao exame de mérito, nos termos do
art. 102, XVII, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.800/2008 propõe a criação da Medalha de

Honra ao Mérito Dia das Gerais, a ser concedida a homens e
mulheres que ajudaram a construir a história do Norte de Minas. A
proposição determina que a cerimônia pública de entrega da medalha
será realizada pelo Governador do Estado, anualmente, no dia 23 de
março, na cidade de Matias Cardoso.

A ocupação do Norte de Minas Gerais data do final do século XVII e
ocorreu por meio de dois movimentos populacionais: um vindo de
Pernambuco e Bahia e o outro de São Paulo. Essa região se
encontrava povoada pelos nativos, quando, após 1660, uma
expedição comandada pelo bandeirante Matias Cardoso de Almeida
chegou ao sertão mineiro e ocupou as margens do Rio Verde Grande
e, posteriormente, do Rio São Francisco, fixando-se em Morrinho,
atual cidade de Matias Cardoso. Desse período data o início dos
povoamentos permanentes e das fazendas de gado, que
fundamentaram a sociedade agropastoril que se desenvolveu no local.

Recentemente, surgiu nessa região o Movimento Catrumano, cujo
objetivo principal é implementar um plano de desenvolvimento para o
Norte de Minas, aproveitando todas as potencialidades da região e
valorizando suas manifestações culturais.

Com esse espírito, a criação da Medalha de Honra ao Mérito Dia
das Gerais pretende ressaltar o orgulho que os habitantes dessa parte
do Estado têm de ser norte-mineiros, por nascimento ou adoção, por
meio da condecoração daqueles que ajudaram a construir a história
local, o que torna meritória e oportuna a iniciativa.

Em sua justificação, a autora da proposição explica a escolha do dia
23 de março para a entrega da honraria, indicando que vários
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estudiosos e historiadores afirmam que essa data consta na carta do
bandeirante Matias Cardoso como sendo a da sua chegada ao
território norte-mineiro.

Cabe explicar, por fim, que a Comissão de Constituição e Justiça
apresentou à matéria a Emenda nº 1 para acrescentar a previsão de
que a referida condecoração será administrada por um conselho a ser
designado pelo Governador do Estado; e a Emenda nº 2 suprime o
art. 4º do projeto, que determinava a regulamentação da lei pelo Poder
Executivo, uma vez que tal ato é da competência constitucional
privativa do Governador do Estado.

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

2.800/2008, em turno único, com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Rosângela

Reis.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.831/2008
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem

como objetivo dar denominação ao Centro Estadual de Educação
Continuada – Cesec – situado no Município de Caratinga.

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 2.831/2008 pretende dar a denominação de

Centro Estadual de Educação Continuada – Cesec – Professor Celso
Simões Caldeira ao Centro Estadual de Educação Continuada –
Cesec – de ensino fundamental e médio situado no Município de
Caratinga.

Cabe ressaltar que a proposta apresentada pelo projeto de lei em
análise resulta de pedido do Colegiado Escolar daquela unidade de
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ensino, que, em reunião realizada no dia 16/12/2007, homologou, por
unanimidade dos votos de seus membros, a indicação do nome do
Prof. Celso Simões Caldeira para denominá-la.

O homenageado cursou a Faculdade de Letras e Pedagogia,
tornando-se especialista em Administração e Inspeção Escolar, e fez
pós-graduação em Administração e Supervisão Escolar.

Foi Diretor do Colégio Caratinga, Professor e Vice-Diretor do Colégio
Estadual José Augusto Ferreira. 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 no Município, orientador de
grêmios literários, Inspetor Escolar, Coordenador da Divisão de
Organização e Controle Escolar da Superintendência Regional de
Ensino de Caratinga, Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras e das Faculdades de Administração e Fisioterapia da Fundação
Educacional de Caratinga - Funec.

Entre as homenagens que recebeu, destacam-se a Comenda Mérito
Educacional em Minas Gerais e o Diploma da Ordem do Mérito
Educacional no Estado de Minas Gerais.

Diante dessas considerações, é meritória a utilização de seu nome
para denominar estabelecimento educacional, perpetuando seu
exemplo de dedicação ao ensino.

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

2.831/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.835/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela
visa declarar 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.

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 este colegiado
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.835/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Liga de Ribeirão das Neves de Artes Marciais e Esportes de
Contato, que tem como finalidade precípua realizar obras e ações
visando à melhoria da qualidade de vida dos habitantes locais.

Com esse propósito, oferece atividades nas áreas da educação, da
cultura, do esporte e do lazer, busca a integração dos seus assistidos
no mercado de trabalho por meio da realização de cursos
profissionalizantes, oferece assistência às crianças carentes,
proporciona a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de
necessidades especiais e estabelece permanente diálogo com a área
pública e a iniciativa privada, objetivando a realização de parcerias e
convênios que possam subsidiar suas iniciativas.

Isso posto, a instituição em causa faz-se merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 2.835/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2008.
Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.855/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Casa da Terceira Idade Santa Ana, com
sede no Município de Montes Claros.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.855/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Casa da Terceira Idade Santa Ana, com sede no Município de
Montes Claros, que possui como finalidade precípua congregar
pessoas com idade acima de 59 anos, assegurando-lhes bem-estar e
o exercício da cidadania.

Na consecução de seus objetivos, oferece-lhes abrigo, assistência
médica e odontológica, atividades de caráter social e de lazer.

Por buscar a melhoria da qualidade de vida dos seus assistidos,
fortalecendo a sua auto-estima e o sentimento de fraternidade,
acreditamos ser a instituição merecedora do título declaratório de
utilidade pública.

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

nº 2.855/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.856/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Genaro, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento
Educacional, Cultural e Social Criangular, com sede no Município de
Coronel Fabriciano.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.856/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Social
Criangular, com sede no Município de Coronel Fabriciano, que tem
como finalidade precípua a melhoria da qualidade de vida da
comunidade, especialmente dos mais carentes.
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Para alcançar suas metas, desenvolve ações nas áreas da
assistência social, da educação, da cultura e do esporte; combate a
fome e a pobreza; oferece proteção à saúde da família; contribui para
o estabelecimento de políticas públicas e programas intersetoriais em
todos níveis da esfera pública, visando garantir a universalidade e a
qualidade da atenção às crianças, na perspectiva de concretizar os
direitos e as oportunidades de acesso aos bens socioculturais
necessários ao desenvolvimento humano e social; promove
campanhas e programas de combate ao uso de drogas, de
erradicação do trabalho infantil e da violência doméstica.

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

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

nº 2.856/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.874/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação Loucos por Você, com
sede no Município de Ipatinga.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/11/2008 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 2.874/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Loucos por Você, com sede no Município de Ipatinga.
Os requisitos para que as associações e fundações em

funcionamento no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão
elencados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
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atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois
ficou comprovado que a entidade foi constituída e funciona há mais de
um ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o § 1º do art. 16 do seu estatuto determina
que o exercício dos cargos dos Diretores e Conselheiros será
inteiramente gratuito e o art. 30 preceitua que, no caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou
a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.874/2008.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Fábio Avelar - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.879/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Comunidade Evangélica de
Libertação Interdenominacional Missionária – Celim –, com sede no
Município de Ribeirão das Neves.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/11/2008 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 2.879/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Comunidade Evangélica de Libertação Interdenominacional
Missionária, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

Os requisitos para que as associações e fundações em
funcionamento no Estado sejam declarados de utilidade pública estão
elencados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois
ficou comprovado que a entidade foi constituída e funciona há mais de
um ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 5º de seu estatuto determina que o
exercício dos cargos dos Conselhos Diretor e Fiscal será inteiramente
gratuito, e o art. 36 preceitua que, no caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com
personalidade jurídica, detentora do título de utilidade pública
estadual.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.879/2008.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Fábio Avelar - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.881/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária da
Chapada, com sede no Município de Campanha.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/11/2008 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 2.881/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária da Chapada, com sede no
Município de Campanha.

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.
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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.
31 que as atividades de seus Diretores, Conselheiros, associados,
benfeitores e equivalentes não serão remuneradas, sendo-lhes
vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem,
e no art. 36 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere, com
personalidade jurídica, sede no Município de Campanha e registrada
no Conselho Municipal de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.881/2008 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Fábio Avelar.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.178/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de
estimular o apoio a projetos de assistência social no Estado.

Preliminarmente, a proposição foi apreciada 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 a matéria encaminhada à Comissão do
Trabalho, da Previdência e da Ação Social, que opinou pela
aprovação, na forma do Substitutivo nº 1, com as Emendas nºs 1 a 9,
que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso VII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
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O objetivo da proposição em exame é conceder incentivos fiscais
para as pessoas jurídicas que apoiem financeiramente a realização
projetos de assistência social no Estado. Dessa forma, o projeto prevê
que o contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – que apoiar
financeiramente projeto de assistência social poderá deduzir do valor
do imposto devido, mensalmente, até 50% do montante dos recursos
aplicados no projeto, limitando-se, a cada mês, a 3% do valor do
ICMS devido no período.

Outro incentivo proposto se dirige ao contribuinte com débito
tributário inscrito em dívida ativa até 31 de dezembro de 2005, que
poderá quitá-lo com desconto de 95% sobre a multa e os juros de
mora incidentes sobre o débito principal, condicionado ao apoio acima
referido.

O projeto estabelece limites e condições para que o promotor de
projeto de assistência social receba recursos repassados pelo
contribuinte incentivador, assim como os requisitos que este deve
preencher para obter o benefício fiscal.

Cabe observar que a proposição esbarra em um obstáculo de ordem
constitucional ao prever incentivo relativo a recursos provenientes da
arrecadação do ICMS do exercício em curso, o que pode caracterizar
uma vinculação de receita de impostos a despesas, vedada pelo
inciso IV do art. 167 da Constituição da República. Essa questão foi
solucionada pela Comissão de Constituição e Justiça, que, ao propor
o Substitutivo nº 1, dele excluiu os artigos referentes a esse benefício.

Saliente-se que, conforme o disposto no art. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, a concessão de benefício de natureza
tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar
acompanhada de estimativa de impacto orçamentário-financeiro no
primeiro exercício de sua vigência e nos dois subseqüentes e atender
ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O mesmo artigo
determina ainda que se demonstre que a renúncia foi considerada na
estimativa de receita da Lei Orçamentária e que não afetará as metas
de resultados fiscais, ou que ela venha acompanhada de medidas de
compensação, por meio do aumento de receita. No segundo caso, o
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benefício só entrará em vigor quando forem implementadas as
medidas de compensação tributária.

A esse respeito, também concordamos com a posição da Comissão
de Constituição e Justiça, que afirma que a concessão do benefício
traz consigo a medida compensatória para a suposta renúncia, tendo
em vista a dificuldade de recebimento dos créditos tributários inscritos
em dívida ativa e o fato de que a sua desoneração estimula o seu
pagamento, como demonstrado pela referida Comissão.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
apresentou as Emendas nºs 1 a 9, por entender que o substitutivo
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça necessitava ser
aprimorado, a fim de adequá-lo às normas que regem a matéria e dar
maior clareza e uniformidade ao texto.

Consideramos que a proposição, ao incentivar projetos na área de
assistência social, representa uma grande contribuição à sociedade.
Do ponto de vista das finanças do Estado, a proposição, aprimorada
pelo Substitutivo nº 1, na forma como foi apresentado, é
evidentemente positiva, uma vez que amplia a possibilidade de
recuperação de créditos inscritos em dívida ativa.

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

1.178/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão
de Constituição e Justiça, e pela rejeição das Emendas nºs 1 a 9, da
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.352/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre o fornecimento, pelas operadoras de plano de
saúde, de livro com informações de serviços prestados ao cliente.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma
do Substitutivo nº 1, que apresentou.
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Em seqüência, a Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte opinou pela aprovação do projeto, na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a
Emenda nº 1, que propôs.

Assim, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos
lindes de sua competência, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em tela tem por objetivo obrigar as operadoras de

planos de saúde a fornecer a seus clientes a relação impressa e
atualizada dos profissionais e entidades credenciados a atendê–los. O
autor alega que são freqüentes as queixas relativas à falta dessas
informações, embora o Código de Defesa do Consumidor as
assegure.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbice à
tramitação da matéria e apresentou o Substitutivo nº 1, que estende a
obrigatoriedade às seguradoras, com o qual estamos de acordo.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, por sua
vez, entendeu que a proposição é procedente, visto que ela confere,
no que tange à matéria em questão, concretude e efetividade a
preceitos dispostos no Código de Proteção e Defesa do Consumidor.
Apresentou a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1, a qual acolhemos,
com o objetivo de tornar mais detalhado o projeto de lei.

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, com os aperfeiçoamentos
propostos, não encontra óbice a sua tramitação, por não gerar
despesa para os cofres públicos. O projeto dispõe exclusivamente
sobre o setor privado, ao impor obrigações às seguradoras e
operadoras de planos de assistência à saúde. Como corolário,
entendemos que o projeto não contraria a Lei Orçamentária nem a Lei
de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal nº 101, de
4/5/2000.

O projeto tampouco acarreta repercussão financeira significativa
para a sociedade, visto que o custo desses impressos é mínimo, não
gerando ônus financeiro social representativo. Ademais, grande parte
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das seguradoras e operadoras já disponibiliza esse catálogo.
Além disso, o projeto apresenta relevante cunho social, por facilitar o

acesso dos cidadãos aos serviços de saúde.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de
Lei nº 2.352/2008, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, proposta
pela Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Elisa Costa - Agostinho

Patrús Filho - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.354/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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.

A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e Informática
opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que
apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe visa instituir o Banco do Livro, com o

objetivo 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.
Propõe ainda o projeto a concessão, pelo Estado, do certificado
Amigo do Livro às editoras que fizerem doação de obras literárias

A Comissão de Constituição e Justiça vislumbrou óbice jurídico à
tramitação do projeto, o qual impõe obrigação às editoras,
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considerando que isso fere o princípio da livre iniciativa, nos termos do
art. 1º , IV, da Constituição da República. Todavia, essa Comissão
considerou oportuna a idéia de concessão de certificado à pessoa que
doar livros às bibliotecas públicas e comunitárias como forma de
reconhecimento público, nos moldes de outras proposições
assemelhadas, razão pela qual apresentou o Substitutivo nº 1.

A Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
salientou que o projeto original está imbuído de boas intenções ao
estimular o gosto pela leitura, objetivando aumentar o número de
leitores, proporcionando o desenvolvimento intelectual e estímulo à
criatividade pessoal. Essa Comissão ratificou o parecer da Comissão
de Constituição e Justiça, reservando-se o direito de apresentar novo
substitutivo, mais adequado à técnica legislativa em razão das
alterações pretendidas.

Com relação ao aspecto financeiro e orçamentário, o Substitutivo nº
2 não enseja nenhum impacto nas contas públicas, porquanto institui
o certificado Amigo do Livro a ser concedido anualmente às pessoas
que efetuarem doações para bibliotecas públicas e comunitárias, nos
termos do regulamento. Como se vê, a medida proposta não gera
despesas para os cofres públicos.

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

2.354/2008 na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão
de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, e pela rejeição do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Lafayette de

Andrada - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.366/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo tornar obrigatória, aos hospitais, às casas de saúde e
às clínicas conveniadas com o Sistema Único de Saúde - SUS -, a
colocação, em local visível e de maior circulação de público, letreiro
com a frase “Temos convênio com o SUS”.
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A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou. Posteriormente, foi encaminhada à Comissão de Saúde
para receber parecer quanto ao mérito. Esta opinou pela aprovação
da matéria na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1, de sua
autoria.

Vem agora a matéria a este órgão colegiado para receber parecer,
nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição visa impor aos hospitais, casas de saúde e clínicas

conveniadas com o SUS a obrigatoriedade de afixarem, em local de
maior circulação de público, letreiro com os dizeres “Temos convênio
com o SUS”. Além disso, determina que tal letreiro deverá ser
luminoso para fácil visualização à noite, estabelece o prazo de 90 dias
para que as instituições conveniadas cumpram o disposto na lei e fixa
multa no valor de R$2.000,00 em caso de seu descumprimento, bem
como a duplicação desta em caso de reincidência. Além disso,
determina que a fiscalização do cumprimento da lei ficará sob
responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde.

Em seu exame preliminar do projeto, a Comissão de Constituição e
Justiça considerou que o assunto ali tratado - proteção das relações
de consumo e a proteção e defesa da saúde - é matéria que se insere
no campo da legislação concorrente da União, dos Estados e do
Distrito Federal, haja vista os incisos V e XII do art. 24 da Constituição
da República. O Estado Federado, portanto, pode editar normas
complementares às diretrizes emanadas da União.

A Comissão lembra que a Carta Magna preceitua, nos arts. 196 e
197, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser
assegurada por meio de políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua a promoção, proteção e
recuperação, e que cabe ao poder público dispor, nos termos da lei,
sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. Assim, foi editada
a Lei nº 13.317, de 1999, que corporifica o Código de Saúde do
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Estado, bem como a Lei nº 16.279, de 2007, que dispõe sobre os
direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no
Estado. Este último diploma traz uma série de importantes garantias
para os usuários do sistema público de saúde no Estado e determina
que estes sejam informados sobre elas por meio da afixação em local
visível, em todas as instituições que prestam serviços de saúde no
âmbito do Estado, de cartazes com tais informações. Infere, portanto,
que a proposta em exame se alinha a outras normas estaduais ou
federais que dão proteção aos cidadãos usuários dos serviços
públicos de atendimento à saúde, de modo que não há obstáculo de
natureza jurídica, constitucional e legal à tramitação da matéria.

Contudo, invocando a conveniência de se inserir norma jurídica,
quando possível, em lei já existente, a Comissão de Constituição e
Justiça apresentou o Substitutivo nº 1. Além de atender ao intuito do
projeto de se instituir a obrigatoriedade de fixação de letreiro na
fachada externa, mediante proposta de acréscimo de parágrafo único
ao art. 3º da citada Lei nº 16.279, o substitutivo omite a cláusula do
projeto que institui prazo para o cumprimento da lei, por
desnecessidade, assim como aquelas que estabelecem as sanções,
pois serão as mesmas enunciadas no art. 4º do Código de Saúde
estadual. Por fim, retira o dispositivo que atribui à Secretaria de
Estado de Saúde a competência de fiscalizar o cumprimento da lei,
por invadir competência reservada ao Chefe do Poder Executivo.

A seu turno, a Comissão de Saúde reconheceu o mérito da
proposição, por 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. Embora tenha considerado pertinente a
apresentação do Substitutivo nº 1, entendeu ser oportuno, para
facilitar o cumprimento da medida imposta e reduzir os custos de sua
efetivação, a retirada da obrigatoriedade de o letreiro ser luminoso.
Ainda mais, tendo em vista que as instituições de saúde geralmente
têm convênio com o SUS apenas para algumas especialidades
médicas, o usuário deveria ser informado sobre quais são elas. Em
virtude dessas considerações, apresentou a Emenda nº 1 ao
Substitutivo nº 1, com a qual estamos de acordo.



1476

Resta-nos esclarecer que, do ponto de vista financeiro e
orçamentário, a aprovação do projeto sob comento não gera despesa
para o Estado nem causa impacto na execução da Lei Orçamentária
do Estado.

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

2.366/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, que a
este foi apresentada pela Comissão de Saúde .

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Lafayette de

Andrada - Antônio Júlio - Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.547/2008

Comissão de Administração Pública
Relatório

O Projeto de Lei nº 2.547/2008, do Governador do Estado, “define
diretrizes para a formalização de parcerias entre o Estado e a
iniciativa privada e dá outras providências”.

Em exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado
com o art. 102, I, do Regimento Interno, examinar o mérito da
proposta.

Fundamentação
Conforme anuncia a sua ementa, a proposta em epígrafe estabelece

diretrizes para que sejam formalizadas parcerias entre o Estado e a
iniciativa privada e, nesse sentido, promove alterações significativas
nas disposições da Lei nº 12.276, de 24/7/96, a ponto de propor, com
acerto, a sua revogação.

O art. 1º, que se refere à fixação de condições para o Poder
Executivo firmar ajuste com empresa ou grupo de empresas que
possuam estabelecimentos instalados ou em vias de instalação em
Minas Gerais, com o objetivo de realizar empreendimento para o
desenvolvimento econômico, em regime de parceria, amplia, em
relação à lei anterior, o objeto de tal parceria. Nos termos do seu § 1º,
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define empreendimento para o desenvolvimento econômico do Estado
a construção, a reforma, a recuperação, o melhoramento ou a
ampliação de obras e instalações, bem como a prestação de serviços
que possibilitem o desenvolvimento social ou econômico de regiões
ou localidades no Estado.

A realização de empreendimentos envolve aqueles já previstos na
legislação anterior, como rodovias, hidrovias, aeroportos, portos
fluviais e lacustres, pontes, viadutos, armazéns, silos e outras obras
equiparadas ou acessórias, e outros novos, como ramais ferroviários e
complexos habitacionais de interesse social.

De acordo com o § 2º do mencionado artigo, a contratação do
empreendimento ficará a cargo do órgão do Estado ou de entidade
interessada da administração indireta estadual, devendo-se observar
as disposições legais acerca do procedimento licitatório e a forma
como se dará a disponibilização dos recursos, que será segundo
dispõe o art. 3º da proposta. A propósito, o art. 5º volta a fazer
referência à adoção de procedimento licitatório, na forma de
regulamento, regra retirada da proposta pela Comissão de
Constituição e Justiça, ao argumento de que no País o regulamento
não traz novidade ao mundo jurídico e não interfere na necessidade
de se observar a legislação em vigor relativa a licitações.

Ademais, de acordo com o projeto, na forma do art. 3º, o ajuste de
parceria deverá prever que os encargos da contratação e o custo total
ou parcial do empreendimento serão assumidos e pagos pela
empresa ou pelo grupo de empresas interessadas, admitido o
reembolso pelo Estado, nos termos da lei e do seu regulamento. Não
mais se faz referência à Lei Orçamentária, como ocorria na legislação
anterior. Isso mostra, com efeito, que o foco da proposta é justamente
evitar despesas para o poder público, característica marcante das
parcerias. Por outro lado, conforme foi dito pela Comissão de
Constituição e Justiça no parecer para o 1º turno, “ainda que seja
necessário, na forma de reembolso, que o Estado efetue despesas,
ele só poderá fazê-lo respeitando as normas financeiras que
disciplinam a sua atuação e cujas matrizes normativas têm estatura
constitucional”.

Havendo reembolso, o parágrafo único do art. 3º dispõe que este se
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fará em parcelas cuja periodicidade deverá estar definida no ajuste,
nos termos da legislação aplicável, medida bastante razoável, já que o
Poder Executivo deve ter condições de fixar as condições de
atualização monetária dos respectivos valores, como observou a
Comissão de Constituição e Justiça.

Quanto aos empreendimentos habitacionais, que representam uma
das principais novidades do projeto, o § 3º do art. 1º estabelece que
eles deverão situar-se em áreas exclusivamente urbanas ou de
expansão urbana, a serem caracterizadas como tal nos termos da
legislação municipal aplicável.

O art. 2º fixa outras normas para a formalização da parceria,
inovando, positivamente, em relação à legislação estadual em vigor.
Impõe que o empreendimento se vincule a projeto de implantação ou
ampliação de estabelecimento, no Estado, pela empresa ou grupo de
empresas interessadas, do qual resulte incremento significativo de
faturamento, conforme demonstrativos reconhecidos pelas Secretarias
de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –, de Desenvolvimento
Econômico – Sede – e de Fazenda – SEF – e que seja condizente
com o processo de desenvolvimento econômico do Estado,
observados os critérios definidos na lei proposta e em seu
regulamento.

O § 1º do referido art. 2º trata do incremento significativo de
faturamento. Determina seja este calculado com base no faturamento
obtido pela empresa no exercício anterior àquele em que ocorrer o
protocolo da proposta de parceria. O § 2º dispõe que, para efeito do
cálculo do incremento, a empresa que estiver se instalando no Estado
ou que estiver instalada há menos de um ano contado da data do
protocolo da proposta de parceria terá o valor do faturamento
referente ao ano-base equivalente a zero.

O art. 4º define que acordos de parceria serão firmados pelo Estado,
representado pelos titulares da Seplag, da Sede, da SEF e pelo titular
da Secretaria de Estado e de órgão ou entidade da administração
indireta estadual a que se vincule o objeto do empreendimento
ajustado, ao passo que o art. 5º, igualmente cuidando de normas de
cunho administrativo, dita que o regulamento estabelecerá as formas
e os sistemas de orientação técnica, supervisão e controle a cargo do



1479

poder público, abrangendo a comprovação do interesse público, a
recepção, a tramitação e a análise das propostas, a indicação da
modalidade do processo licitatório, a execução, a fiscalização e a
aprovação do empreendimento e os procedimentos para reembolso.

De acordo com o art. 6º, após concluído e aprovado o
empreendimento, seus bens e valores agregados passarão à
administração do poder público estadual, por meio de cessão de uso,
e deverão ser formalmente transferidos ao Estado ou a entidade da
administração indireta estadual no prazo definido em regulamento. O
órgão do Estado ou a entidade da administração indireta estadual
beneficiária da doação serão indicados no ajuste de parceria. Em se
tratando de unidades de complexos habitacionais, a posse dos bens
será transferida pelo Estado aos mutuários, por intermédio do órgão
ou pela entidade da administração beneficiária da doação, nos termos
da legislação pertinente.

Os arts. 7º e 8º completam as disposições do art. 6º. Assim, o
empreendimento executado, bem como seus bens e valores
agregados serão automaticamente tidos como doados, sem encargo,
ao Estado ou a entidade da administração indireta estadual se,
decorrido o prazo de 360 dias do término da execução, a empresa ou
grupo de empresas envolvidas não registrarem incremento de
faturamento igual ou superior a 50% da estimativa efetuada pelos
órgãos estaduais, na forma do inciso I do art. 2º da proposta. Nesse
caso, os bens ficam sob administração do poder público estadual, até
que seja formalizada a doação.

No entanto, nos termos do art. 8º, havendo o incremento de
faturamento, o Estado reembolsará, a título de remuneração, o valor
total do custo do empreendimento executado, observados os termos e
os prazos definidos na lei e no seu regulamento. O reembolso é
compensado pelo incremento de faturamento, que, por sua vez, gera
incremento de receita estadual. Se o reembolso não for pago de
acordo com o prazo firmado no ajuste objeto da parceria, ficará
assegurado ao parceiro ou ao conveniado o direito de compensação
entre o crédito a que fizer jus e seus débitos para com o Estado.

Fica ressalvado, para o caso de empreendimentos habitacionais, a
impossibilidade de reembolso do custo do terreno e dos equipamentos
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urbanos, conforme o parágrafo único do art. 5º da Lei Federal nº
6.766, de 19/12/79. Finalmente, o valor de cada parcela de reembolso
não ultrapassará o percentual incidente sobre o incremento do
faturamento líquido apurado mês a mês, relativo a vendas no mercado
interno, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 2º da proposta e do que
dispuser o seu regulamento.

As sanções pelo descumprimento da lei aparecem no art. 9º. A
empresa ou conjunto de empresas que utilizar indevidamente os
benefícios da lei, mediante fraude ou dolo, ficam sujeitos a multa de
duas vezes o valor que deveria ter sido efetivamente aplicado no
projeto; reembolso ao Estado dos valores recebidos indevidamente,
acrescidos dos encargos previstos em lei; conversão em débito
tributário das compensações que tenha feito com base no art. 6º da
proposta, acrescido dos encargos legais. A Comissão de Constituição
e Justiça, na formulação do Substitutivo nº 1, entendeu mais
adequado tornar a conversão nula e, de modo expresso, fez com que
o débito tributário voltasse, nesse caso, a ser exigível, medida que
merece todo o acatamento.

O art. 10, que determinava ao Poder Executivo encaminhar à
Assembléia Legislativa cópia do ajuste celebrado, no prazo de 60 dias
contados da data de sua assinatura, foi retirado, sob alegação de
inconstitucionalidade.

Além disso, já foram efetuados pela Comissão de Constituição e
Justiça os necessários ajustes de forma no Substitutivo nº 1.

Resta dizer, com efeito, que a proposta é boa e, inegavelmente,
aperfeiçoa a legislação estadual em vigor. Amplia as parcerias do
Estado com a iniciativa privada, entre outras coisas, para solucionar
um dos mais sérios problemas de Minas Gerais e do Brasil, que é o
déficit habitacional ainda reinante. Por razões de ordem técnica, para
dar mais precisão ao escopo da proposta, sugerimos, ao final, a
Emenda nº 1, para trocar a palavra “ajuste” por “contrato ou convênio”.
Aliás, tal mudança preserva a opção terminológica feita à época da
aprovação da Lei nº 12.276, de 24/7/96, ora revogada pela proposta
atual.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº
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2.547/2008 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, que apresentamos.

EMENDA Nº 1
Substitua-se o termo “ajuste” pela expressão “contrato ou convênio”

no art. 1º, no “caput” do art. 3º e no seu parágrafo único, no art. 4º, no
§ 1º do art. 6º e no § 1º do art. 8º do Substitutivo nº 1.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas, relator - Inácio

Franco - André Quintão - Chico Uejo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.670/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em
epígrafe “dispõe sobre a prevenção e o combate a incêndio e pânico
em unidades prisionais e socioeducativas no âmbito do Estado de
Minas Gerais”.

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.

Posteriormente, o projeto foi encaminhado à Comissão de
Segurança Pública, que opinou por sua aprovação, na forma do
Substitutivo n° 2, que apresentou.

Vem agora a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
art. 188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento objetiva instituir a obrigatoriedade para o

Poder Executivo de implementar sistema de prevenção e combate a
incêndio e pânico nas unidades prisionais e socioeducativas do
Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça analisou o projeto e concluiu
que este prescreve obrigação para o Executivo, estabelecendo,
inclusive, cronograma para sua execução. Desse modo, incorre o
legislador em vício de inconstitucionalidade, por desrespeitar preceito
constitucional estadual.

Infringe ainda a proposição o art. 66, III, alíneas “b” e “e”, da Magna
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Carta do Estado, porquanto esses dispositivos conferem ao
Governador de Minas a iniciativa para dispor sobre funções e
atribuição de competências para os órgãos da administração pública.

Por outro lado, afirmou ainda essa Comissão que as normas de
segurança referentes à prevenção e ao combate a incêndio e pânico
nas unidades prisionais e socioeducativas de Minas Gerais vão ao
encontro dos objetivos constitucionais e legais que militam a favor da
proteção e defesa da saúde humana, principalmente se levarmos em
conta que, nesse locais, as pessoas encontram-se presas e
aglomeradas, havendo mais risco de incêndio e pânico.

Por obediência ao princípio da consolidação das normas e à técnica
legislativa, essa Comissão apresentou o Substitutivo n° 1, porquanto
já existe no ordenamento estadual a Lei n° 14.130, e 19/12/2001, que
dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado e dá
outras providências.

A Comissão de Segurança Pública reafirmou em seu parecer que a
matéria é pertinente ao âmbito da segurança pública, cujo objetivo é
assegurar qualidade ou condição para que pessoas ou bens materiais
sejam resguardados de perigo que possa comprometer a integridade
física ou moral, em se tratando de pessoas, ou tão-somente física, no
caso de bens materiais.

Essa Comissão afirmou que o parlamentar estadual encontra
respaldo para legislar sobre segurança pública nas Cartas Federal e
Estadual. Salientou ainda essa Comissão que, quanto à oportunidade
e 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.

Todavia, a Comissão de Segurança Pública discordou da Comissão
de Constituição e Justiça e apresentou o Substitutivo n° 2, no qual
resgata questões constantes no projeto original e que não foram
contempladas no Substitutivo n° 1, dando maior razo abilidade ao trato
da matéria objeto da proposição em estudo.

A proposição gera impacto financeiro e orçamentário ao prever
ações que deverão ser executadas prioritariamente pelo Estado nos
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prazos que estipula. A Proposta Orçamentária para 2009 contempla
dotação para a Secretaria de Estado de Defesa Social, no grupo de
outras despesas correntes, no valor de R$354.032.849,00 (trezentos e
cinqüenta e quatro milhões e trinta e dois mil oitocentos e quarenta e
nove reais); e, para o grupo de despesa de investimento,
R$92.278.396,00 (noventa e dois milhões duzentos e setenta e oito
mil trezentos e noventa e seis reais). Caso a priorização das ações
previstas pelo projeto inviabilize a execução de outras ações,
programas ou atividades, as dotações orçamentárias poderão ser
suplementadas.

Conclusão
Em face do exposto somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.670/2008, na forma do Substitutivo n° 2, apresent ado pela Comissão
de Segurança Pública, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio -

Lafayette de Andrada - Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.824/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre a criação do Memorial dos Povos Indígenas em Minas
Gerais.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” em 16/10/2008
e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Cultura e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer.

Nos termos do art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, cumpre-nos
examinar a matéria nos aspectos de sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em epígrafe tem o objetivo de instituir o Memorial dos

Povos Indígenas em Minas Gerais, destinado a pesquisa,
recuperação, catalogação, registro, guarda e exposição de materiais
de qualquer natureza que se refiram ou se vinculem ao esforço dos
povos indígenas para a preservação de sua memória e de seu
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patrimônio material e imaterial.
Como assinalou esta Comissão quando do exame dos Projetos de

Lei nºs 444/99 e 1.509/2004, convertidos, respectivamente, nas Leis
nºs 13.448, de 2000, e 15.458, de 2005, ambos de autoria parlamentar
e relacionados ao Memorial de Direitos Humanos, medida dessa
natureza não viola o ordenamento jurídico, visto que a Carta Magna,
por meio do § 1º do seu art. 25, reservou aos Estados as
competências que não lhes sejam por ela mesma vedadas, enquanto,
no art. 22, não fez inserir a criação de memorial no rol das matérias
sobre as quais a disposição legal está a cargo, privativamente, da
União.

No tocante ao processo legislativo, foi adotado por esta Comissão o
seguinte entendimento sobre o tema: “Quanto ao exame da
pertinência da iniciativa do projeto no âmbito estadual, no caso
efetivada por membro do Poder Legislativo, cumpre-nos declará-la
procedente, visto que o inciso III do art. 66 da Constituição mineira,
onde estão apontadas as matérias legislativas de iniciativa do
Governador do Estado, não faz referência àquela em questão”.

Assim, examinado o conteúdo da proposição, não vislumbramos
óbice de natureza jurídica que lhe impeça a tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.824/2008.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider

Moreira - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.827/2008

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o 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”.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer
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quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, I,
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em epígrafe pretende estabelecer para os serviços

notariais do Estado a obrigação de divulgar que a separação
consensual e o divórcio consensual podem ser realizados por meio de
escritura pública.

Os serviços notariais, conforme dispõe o art. 1º do projeto, deverão
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. 3º da Lei Federal nº 11.441, de 4/1/2007.

O art. 2º estabelece que o notário que deixar de atender à medida
ficará sujeito a multa de R$1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de outras
sanções.

A Lei Federal nº 11.441, de 2007, altera dispositivos do Código de
Processo Civil, possibilitando a realização de inventário, partilha,
separação consensual e divórcio consensual por via administrativa.
Assim, desde que não envolvam interesses de menores ou incapazes,
eles poderão ser homologados em cartórios, por meio de escritura
pública, e não mais no Poder Judiciário. Essa lei tem o objetivo, sob a
perspectiva das diretrizes estabelecidas para a reforma do Judiciário,
de diminuir o volume de processos na justiça e criar um mecanismo
extrajudicial mais rápido para que as partes regularizem suas
situações. Dessa forma, confere-se eficiência à tramitação de feitos
por meio da alteração do sistema processual brasileiro, além de
racionalidade e celeridade ao serviço de prestação jurisdicional, sem,
contudo, ferir direitos constitucionalmente garantidos.

Trata-se de um avanço da legislação federal, uma vez que
propiciará mais celeridade no processo de separação consensual e
mais comodidade para os interessados. É incontestável que a referida
lei facilitará a vida das pessoas, pois não haverá necessidade de se
recorrer ao Judiciário em alguns casos.

No entanto, verifica-se que grande parcela da população do Estado
desconhece o conteúdo da legislação, especialmente por se tratar de
alteração recente em dispositivos do Código de Processo Civil. Tais
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problemas poderão ser dirimidos com a adequada divulgação das
informações. De fato, o esclarecimento sobre direitos é, muitas vezes,
fundamental para o efetivo exercício da cidadania.

Assim, a afixação, nos cartórios, de cartaz ou aviso informando o
direito de realizar separação e divórcio consensual por meio de
escritura pública certamente possibilitará um grande avanço em favor
da população mineira.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 2.827/2008.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
Ademir Lucas, Presidente - Ivair Nogueira, relator - André Quintão -

Inácio Franco.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.877/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 297/2008,
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que dispõe sobre o
pagamento de abono aos inativos na folha de pagamento de
dezembro de 2008 e dá outras providências.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 14/11/2008 e
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
parecer, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, do
Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria
quanto aos seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais,
fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
A proposição em exame tem por escopo a concessão de abono, a

ser pago em uma única vez, aos inativos civis e militares, na folha de
pagamento do mês de dezembro de 2008, nos seguintes valores:
R$300,00 para o inativo com proventos de até R$1.000,00; 30% dos
proventos para o inativo com proventos a partir de R$1.000,01.

Nos termos da proposição, esse abono não se incorporará os
proventos do inativo nem constituirá base de cálculo para pagamento
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de nenhuma vantagem ou desconto.
Na mensagem que encaminha o projeto, o Chefe do Executivo

esclarece que a concessão do referido abono se apresenta “como
proposta de compensação pontual dos proventos dos inativos,
condizente com as possibilidades financeiras do Tesouro Estadual”.
Noutras palavras, pode-se dizer que a proposta do governo
representa uma ajuda financeira, um bônus concedido em forma de
pagamento aos inativos civis e militares do Poder Executivo.

Cumpre observar que, nos três últimos anos, diversas leis
instituidoras de novos planos de carreira foram editadas e,
especialmente, neste ano de 2008, a Lei nº 17.600 disciplinou o
pagamento do Prêmio por Produtividade, a ser concedido ao servidor
em efetivo exercício em órgão ou entidade signatários do Acordo de
Resultados, vinculado ao desempenho do servidor e ao do órgão ou
da entidade, bem como à previsão orçamentária e à disponibilidade
financeira do Estado. No tocante às leis instituidoras das carreiras,
vale lembrar as regras de promoção, de progressão, de capacitação
profissional com base na escolaridade do servidor e de alteração da
carga horária como medidas contributivas para a melhoria salarial do
servidor em efetivo exercício.

Nesse contexto, a proposição em análise pretende conceder um
abono para os inativos civis e militares, nos valores propostos.

Encontramos precedente na legislação federal, na forma do abono
instituído pela Lei nº 7.333, de 1985. Essa modalidade de pagamento
atribuído aos servidores federais inativos foi definida pelo Superior
Tribunal de Justiça, em várias decisões recentes, entre as quais
citamos os Recursos Especiais 306.509/RJ e 882.670/RS, julgados
em 2001 e 2007, respectivamente, como sendo “uma espécie de
prêmio, que objetivava minimizar a disparidade existente entre os
vencimentos percebidos pelos servidores em atividade e os proventos
pagos aos inativos.”.

O impacto na folha de pagamento do Poder Executivo será de
R$101.799.038,28 conforme consta do Ofício nº 899/2008,
encaminhado a esta Casa pela Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão.

Ressalte-se que os recursos financeiros para atender à medida em
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apreço não fazem parte das dotações orçamentárias previstas para o
pagamento de despesas previdenciárias.

A proposição atende aos pressupostos constitucionais,
especialmente ao art. 61, inciso VIII, da Constituição Estadual, que
atribui a esta Casa Legislativa competência para deliberar sobre a
matéria, e ao art. 66, inciso III, alínea “b”, da mesma Carta, que atribui
ao Governador do Estado a iniciativa privativa para a deflagração do
processo legislativo.

Finamente, apresentamos na conclusão deste parecer, a Emenda nº
1, no intuito de corrigir uma impropriedade técnica verificada no inciso
II do art. 1º do projeto.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.877/2008 com a Emenda nº 1, a
seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
No inciso II do art. 1º, substitua-se a expressão “acima” pela

expressão “a partir”.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Gláucia Brandão - Gilberto Abramo - Doutor Rinaldo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.877/2008

Comissão de Administração Pública
Relatório

Por meio da Mensagem nº 297/2008, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que dispõe sobre o
pagamento de abono aos inativos na folha de pagamento de
dezembro de 2008 e dá outras providências.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 14/11/2008 e
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu
parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria
com a Emenda nº 1 que apresentou.

Cumpre, agora, a esta Comissão, o exame do mérito da matéria,
fundamentado nos termos seguintes.
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Fundamentação
Nos termos da proposição, será concedido, em uma única parcela,

na folha de pagamento do mês de dezembro de 2008, um abono
correspondente a R$300,00 aos inativos civis e militares com
proventos de até R$1.000,00 e àqueles com proventos a partir de
R$1.000,01, um abono correspondente a 30% dos proventos. Esse
abono não será incorporado aos proventos dos inativos nem
constituirá base de cálculo para pagamento de nenhuma vantagem ou
desconto.

Segundo esclarece o Chefe do Executivo na mensagem que
encaminha o projeto, a medida se apresenta “como proposta de
compensação pontual dos proventos dos inativos, condizente com as
possibilidades financeiras do Tesouro Estadual”.

Reconhecemos a importância da iniciativa proposta para os inativos
civis e militares do Poder Executivo. Com efeito, conforme ressaltado
no parecer da Comissão de Constituição e Justiça, nos últimos anos,
diversas leis instituidoras de novos planos de carreira foram editadas
e, especialmente neste ano de 2008, a Lei nº 17.600 disciplinou o
pagamento do Prêmio por Produtividade. Por meio dos referidos
diplomas legais, formulou-se uma nova política de remuneração de
pessoal, na qual foram criados novos mecanismos de crescimento
funcional e de estímulo ao desempenho do servidor em efetivo
exercício, proporcionando ganhos salariais para esses servidores.
Nesse passo, com o intuito de minorar as diferenças de remuneração
entre o servidor ativo e o inativo, em decorrência das diversas
medidas implementadas pelo Executivo e mencionadas no parágrafo
anterior, a proposição em estudo objetiva conceder um abono para os
inativos, dentro das possibilidades do Tesouro Estadual.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.877/2008

com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Domingos Sávio, relator - Ademir

Lucas - Inácio Franco - Chico Uejo - André Quintão - Adalclever
Lopes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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1.716/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.716/2007, de autoria da Deput ada Gláucia
Brandão, que dispõe sobre a prática de educação física nas escolas
públicas e privadas do Sistema Estadual de Educação, foi aprovado
no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao venci do no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.716/2007
Dispõe sobre o ensino de educação física nas escolas públicas e

privadas do Sistema Estadual de Educação.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – A educação física é componente curricular  obrigatório de

todas as séries ou anos dos ciclos dos níveis fundamental e médio de
ensino das escolas públicas e privadas integrantes do Sistema
Estadual de Educação.

Parágrafo único – Como atividade extracurricular, a educação física
abrange práticas socioeducativas diversas desenvolvidas no âmbito
do desporto educacional e visa a contribuir para a formação integral
do aluno.

Art. 2° – A educação física será ofertada obrigator iamente no turno
em que o aluno esteja matriculado, sendo admitida sua freqüência no
contraturno, desde que lhe seja assegurada vaga pelo
estabelecimento de ensino.

Art. 3° – São reservados ao detentor de diploma de curso superior
de graduação em educação física, na modalidade de licenciatura
plena, o exercício da docência e a orientação prática do componente
curricular de que trata esta lei, observada a legislação federal
pertinente, em especial, o disposto no art. 62 da Lei federal n° 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.

Parágrafo único – O docente habilitado em educação física, com
licenciatura plena, poderá integrar as equipes responsáveis pela
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realização das atividades extracurriculares de que trata o parágrafo
único do art. 1°.

Art. 4° – Nas localidades em que haja falta comprov ada de professor
habilitado nos termos do “caput” do art. 3°, os órg ãos competentes do
Sistema Estadual de Educação, na organização do quadro de pessoal
e designação para o exercício de função pública na rede estadual de
ensino, fixarão critérios alternativos para preenchimento das vagas,
em consonância com as diretrizes do Conselho Nacional de
Educação.

Art. 5° – Fica revogada a Lei n° 15.030, de 20 de j aneiro de 2004.
Art. 6° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

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

2.451/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.451/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Teófilo
Otôni o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.451/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Teófilo Otôni o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Teófilo Otôni imóvel com área de 12.755m² (doze mil setecentos e
cinqüenta e cinco metros quadrados), situado no lugar denominado
Baixinha, naquele Município, registrado sob o n° 25 .469, às fls. 35v. e
36 do Livro 3-AB, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Teófilo Otôni.
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Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao
funcionamento de uma praça de esportes e, na parte remanescente, à
regularização da área, a ser efetivada pelo Município de Teófilo Otôni.

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

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/11/2008
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Doutor Viana e José

Henrique
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.917
a 2.920/2008 - Requerimentos nºs 3.080 a 3.086/2008 -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Mauri Torres e Sávio
Souza Cruz - Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Luiz Tadeu Leite, Vanderlei Miranda, Antônio Carlos
Arantes, Carlos Mosconi e Fábio Avelar - Palavras do Sr. Presidente -
Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento.

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

- Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Mosconi -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito
Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz
Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira -
Padre João - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Weliton Prado.

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado 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. Luis André Muniz, Superintendente de Administração,

Finanças e Gestão de Pessoas da Agência Nacional de Águas - ANA -
, comunicando que foi celebrado o Primeiro Termo Aditivo ao
Convênio nº 017/2007, no âmbito do Proágua Nacional, e informando
os valores dos respectivos recursos. (- 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 Deputado Federal Vitor Penido e da Deputada Federal Maria
Lúcia Cardoso (2), prestando informações relativas ao Requerimento
n° 2.919/2008, do Deputado Délio Malheiros.

Do Sr. José Fernando Aparecido de Oliveira, Deputado Federal,
encaminhando síntese de estudo técnico, de sua autoria, da atividade
legislativa sobre o setor mineral. (- Á Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Luiz Antonio Souza da Eira, Secretário Executivo do
Ministério da Integração Nacional, informando a liberação dos
recursos que menciona a favor do Estado, por intermédio da
Ruralminas, referentes à quarta parcela do Convênio nº 059/2005 - MI.
(- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Do Sr. Manoel da Silva Costa Júnior, Secretário para Assuntos
Extraordinários de Reforma Agrária, encaminhando informações em
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atenção ao Requerimento nº 451/2007, do Deputado Padre João. (-
Anexe-se ao Requerimento nº 451/2007.)

Do Sr. Angelo Oswaldo de Araújo Santos, Prefeito Municipal de
Ouro Preto, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº
637/2007, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei nº 637/2007.)

Do Sr. Alberone de Oliveira, Prefeito Municipal de Gouveia,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 2.781/2008, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 2.781/2008.)

Do Sr. Jair Siqueira, Prefeito Municipal de Pouso Alegre,
agradecendo voto de congratulações formulado por esta Casa, em
atenção a requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, pelo
aniversário de emancipação desse Município.

Do Sr. Lourival dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de
Uberaba, encaminhando requerimento aprovado por essa Casa em
que se solicita sejam viabilizados recursos para a construção do
hospital municipal de Uberaba. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº
2.786/2008.)

Do Sr. José Geraldo de Freitas Drumond, Presidente da Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig -,
comunicando o término de sua segunda gestão e relatando a
evolução do referido órgão sob sua Presidência.

Do Sr. Marcos de Alencar Miranda, Presidente do Conselho
Municipal de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos de
Governador Valadares, comunicando a criação do referido Conselho e
a composição de sua Mesa Diretora.

Do Sr. Williman Hestefany da Silva, Presidente do Conselho de
Participação e Integração da Comunidade Negra, da Secretaria de
Desenvolvimento Social, solicitando o sobrestamento da tramitação do
Projeto de Lei nº 2.177/2008 até que se delibere sobre a solicitação ao
Governador do Estado para que envie a esta Casa projeto de lei
criando o Fundo Estadual de Promoção da Igualdade Racial. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei nº 2.177/2008.)

Do Sr. Paulo Alkmim, Ouvidor de Polícia, prestando informações
relativas ao Requerimento nº 680/2007, da Comissão de Direitos
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Humanos.
Do Sr. Carlos José e Silva Fortes, Promotor de Justiça Curador da

Infância e da Juventude da Comarca de Divinópolis, convidando para
o lançamento da cartilha “Abuso Sexual Infanto-Juvenil - algumas
informações para os pais ou responsáveis”. (- À Comissão de
Segurança Pública.)

Da Sra. Sônia Maria Gandra Silva, Gerente Regional da Caixa
Econômica Federal, notificando crédito de recursos financeiros
destinados à Secretaria de Fazenda. (- À Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Carlos Cini Marchionatti, Presidente da Associação dos
Juízes do Rio Grande do Sul - Ajuris -, encaminhando a este
Legislativo a carta aberta ao Presidente da República, expressando
temores e expectativas com relação à descoberta da fronteira de
petróleo situada na margem oceânica entre os Estados do Espírito
Santo e de Santa Catarina. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Dos Assistentes Técnicos da Educação Básica da E. E. Alberto
Giovannini, do Município de Coronel Fabriciano, encaminhando
reivindicações concernentes à remuneração da categoria, entre
outras. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (3), informando a
liberação dos recursos financeiros que menciona, destinados a
garantir a execução de programas desse Fundo. (- À Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Valéria Dupin Lustosa, Secretária Executiva do Procon
Estadual, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.962/2008, da Comissão de Defesa do Consumidor.

Do Sr. Mário de Lima Guerra, Presidente da Sociedade Educacional
e Cultural de Sabará, mantenedora da Faculdade de Sabará,
agradecendo voto de congratulações formulado por esta Casa, em
atenção a requerimento do Deputado Wander Borges pelo 10º
aniversário dessa instituição.

Da Sra. Sandra Marques Brito, do Departamento Jurídico da Splice
Indústria, Comércio e Serviços, informando sobre suspensão de
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licitação por determinação do Tribunal de Contas do Estado e
cancelamento de concorrência pública. (- À Comissão de Transporte.)

De representantes da sociedade civil no Conselho Deliberativo de
Desenvolvimento Metropolitano, solicitando agilidade na votação do
projeto de lei complementar que cria a Agência de Desenvolvimento
da Região Metropolitana de Belo Horizonte. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei Complementar nº 28/2007.)

Da Comissão de Representação do ciclo de debates “Alimentação
Escolar como Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional”,
encaminhando propostas para o aprimoramento do Programa de
Alimentação Escolar no Estado. (- À Comissão de Educação.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.917/2008
Declara de utilidade pública o Centro de Formação da Criança e do

Adolescente - Cenfor -, com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Centro de Formação

da Criança e do Adolescente – Cenfor.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de novembro de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: O Centro de Formação da Criança e do Adolescente -

Cenfor - foi fundado em 20/3/2004. Entidade filantrópica, beneficente e
sem fins lucrativos, tem como objetivos fiscalizar o cumprimento do
ECA e solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito policial
em ocorrências de delito contra a criança e o adolescente.

Os membros de sua Diretoria são reconhecidamente pessoas
idôneas e não são remunerados pelo exercício de suas funções.
Desde sua fundação, a referida entidade vem cumprindo fielmente
suas finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços à
comunidade, e espera, com o título de utilidade pública, firmar
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parcerias com órgãos do Estado, para alcançar 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 2.918/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Paiva 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

Paiva o terreno de propriedade do Estado de Minas Gerais - no
Município de Paiva, a Praça Bias Fortes, nº 22,com área de
1.072,78m² (hum mil e setenta e dois vírgula setenta e oito metros
quadrados).

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se a obras
de ampliação para instalação de órgãos públicos municipais .

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de novembro de 2008.
João Leite
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação

de terreno de propriedade do Estado ao Município de Paiva, destinado
à ampliação das instalações, tendo em vista o crescimento das
atividades do Município.

Fundamenta-se o interesse do Município na formalização dessa
doação de imóvel de propriedade do Estado pela necessidade de
ampliação da capacidade de atendimento, adequando-o à nova
realidade administrativa, visto que o imóvel já está sendo utilizado há
mais de 28 anos pelo Município. Assim, apresentamos este projeto de
lei, esperando contar com o apoio dos nobres pares desta Casa para
sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.919/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Desportiva

Pelada 10 Organizada - ACDPDO, com sede no Município de Ribeirão
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das Neves.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Desportiva Pelada 10 Organizada - ACDPDO -, com sede
no Município de Ribeirão das Neves.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de novembro de 2008.
Sargento Rodrigues
Justificação: A Associação Comunitária Desportiva Pelada 10

Organizada - ACDPDO -, com sede no Município de Ribeirão das
Neves, tem pleno e regular exercício desde 15/5/2005 no Município, é
uma instituição comunitária desportiva, sem fins econômicos, de
personalidade jurídica própria.

A Associação Comunitária Desportiva Pelada 10 Organizada -
ACDPDO - tem por finalidade: proporcionar a difusão do civismo, a
informação social, a cultura física com ênfase na prática do futebol, a
realização de reuniões e divertimento de caráter social e cultural à
comunidade de Ribeirão das Neves, além de outras descritas no
estatuto.

A ACDPDO, com sede na Avenida Austrália, 546, Conjunto
Henrique Sapori, Bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, pelo que se
infere da leitura dos documentos anexados ao processo, é
administrada por diretoria constituída de pessoas idôneas e não
remuneradas pelo exercício dos cargos que ocupam. Assim, por
preencher os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o apoio
dos nobres pares para a aprovação do projeto ora apresentado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
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 2.920/2008
Dispõe sobre o recebimento e análise de reclamações relativas a

conflitos na área de consumo e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Para efeito do disposto no inciso V do art. 4º da Lei Federal

nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, ficam as empresas que
forneçam bens ou prestem serviços no Estado obrigadas a receber,
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analisar e responder a reclamações relativas a conflitos na área de
consumo apresentadas pelos consumidores.

Parágrafo único - As reclamações de que trata o “caput” poderão ser
apresentadas por “e-mail”, carta ou fax ou pessoalmente.

Art. 2º - O procedimento para o recebimento, análise e resposta às
reclamações obedecerão aos seguintes critérios:

I – recebida a reclamação, a empresa fornecerá ao consumidor o
respectivo número de protocolo;

II – no prazo máximo de quinze dias úteis, a empresa fornecerá ao
consumidor, por escrito, a resposta relativa à reclamação;

III – sem prejuízo das medidas legais cabíveis, o consumidor poderá
contestar, no todo ou em parte, a resposta apresentada, devendo a
conclusão da demanda ocorrer em, no máximo, quinze dias úteis.

Parágrafo único – Enquanto não for fornecida ao consumidor a
resposta mencionada no inciso II deste artigo, e enquanto não se
concluir a demanda mencionada no inciso III deste artigo, fica vedada
a suspensão dos serviços ou da entrega do bem.

Art. 3º - Caso não ocorra a solução do conflito na área de consumo,
respeitado o prazo contratual ou legal para a suspensão do
fornecimento do bem ou da prestação do serviço, a empresa somente
poderá efetuar a mencionada suspensão se notificar o consumidor
com antecedência mínima de cinco dias úteis.

Art. 4º - O não-cumprimento do disposto nesta lei implicará nas
sanções previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de
1990.

Art. 5º - As empresas terão prazo de trinta dias para se adequarem a
esta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de novembro de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo assegurar ao

consumidor a possibilidade de apresentar suas reclamações às
empresas prestadoras de serviços ou fornecedoras de bens,
prevenindo conflitos judiciais.

As empresas vêm desrespeitando o consumidor, que sente
dificuldades em expor os problemas da relação de consumo, muitas
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vezes, pela inexistência de um atendimento pós-venda adequado.
Assim, não raras vezes a suspensão dos serviços contratados ou da
entrega de bens adquiridos ocorre sem que o consumidor possa expor
os problemas constatados. Freqüentemente, isso ocorre com base na
alegação da existência de débitos. Contudo, quando o consumidor os
questiona, é surpreendido pela mencionada suspensão sem que
tenha ciência prévia e ainda na fase de resolução do conflito.

Esta iniciativa visa permitir que o consumidor reclame
administrativamente acerca de serviços contratados ou bens
adquiridos, ficando vedada a suspensão da entrega de bem ou da
prestação de serviços enquanto houver controvérsia. O projeto é
altamente meritório na medida em que traz dispositivos para a correta
e efetiva aplicação da lei, utilizando-se da competência legislativa
concorrente concedida aos Estados membros da Federação no art.
24, VIII, da Constituição da República.

Acreditamos que esta proposição beneficiará milhares de
consumidores, bem como as empresas deste Estado. Assim, conto
com o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Délio Malheiros. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.725/2008,
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 3.080/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com o Sr. Henrique Moraes
Salvador Silva por sua posse como Presidente do Conselho
Deliberativo da Associação Nacional de Hospitais Privados - ANAHP.
(- À Comissão de Saúde.)

Nº 3.081/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
seja solicitada ao Secretário de Defesa Social cópia do Relatório Final
da Corregedoria da Secretaria que apurou a situação do Centro Sócio-
educativo de Juiz de Fora. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 3.082/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas à Defensoria Pública, ao Ministério Público Estadual
e ao Juiz da Vara de Execuções Criminais da Comarca de São
Gonçalo do Sapucaí providências com vistas à progressão da pena de
Flávio Alves, filho de Maria Aparecida Leite Alves, detido na cadeia
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pública desse Município. (- À Comissão de Segurança Pública.)
Nº 3.083/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia

sejam solicitadas ao Secretário de Defesa Social informações sobre a
permanência de menores oriundos dos Municípios de Belo Horizonte,
Contagem, São Sebastião do Paraíso e Itabira nas dependências do
Centro Sócio-educativo do Município de Juiz de Fora.

Nº 3.084/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Secretário de Defesa Social informações sobre o
funcionamento do Plantão Interinstitucional da Infância e Juventude
em Minas Gerais e, especificamente, no Município de Juiz de Fora.

Nº 3.085/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Sr. Cristino Domingos Ribeiro, Delegado da 7ª
Delegacia Regional de Juiz de Fora, informações acerca dos
inquéritos abertos para apuração da rebelião ocorrida no Centro
Sócio-educativo, no dia 18/11/2008. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

Nº 3.086/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Secretário de Defesa Social providências com
vistas ao envio de equipe especial da Polícia Civil ao Município de
São Francisco do Glória, para apuração dos cinco últimos homicídios
ocorridos nesse Município e de ação especial da Polícia Militar para
promover o desarmamento da população. (- À Comissão de
Segurança Pública.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Mauri Torres e Sávio Souza Cruz.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - Registramos, com muita alegria, a presença, nas
galerias, de alunos do Colégio Cristão Crescer, de Venda Nova.
Parabéns, e que tenham uma boa estada aqui na nossa Casa
Legislativa.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite.
O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, telespectadores que nos acompanham pela TV
Assembléia, hoje, às 16 horas, acontecerá nesta Casa, neste
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Plenário, uma reunião importante, que contará com presença do
Ministro das Comunicações, Hélio Costa. Para nossa honra, é um
mineiro, um dos mais acreditados Ministros do governo federal. Sua
Excelência virá participar de uma reunião com o Presidente Deputado
Alberto Pinto Coelho, com toda a Mesa e com todos os parlamentares
desta Casa para assinar autorização para utilização do canal de TV
aberta de Minas Gerais, através da TV Assembléia. É um marco para
esta Casa esse episódio hoje à tarde. Credito muito essa conquista ao
empenho de muitos parlamentares, aos ingentes esforços
desenvolvidos aqui pelo atual Presidente, bem como por outros
Presidentes anteriores. O Deputado Alberto Pinto Coelho sempre
esteve à frente desse assunto. Todos estamos muito alegres por
vermos hoje viabilizado o canal aberto da TV Assembléia. O sinal, que
já é a cabo, passará a ser visto em todos os rincões de Minas Gerais,
em todas as cidades, de forma aberta e democrática, para bem
informar sobre o que mais esperamos que seja feito: a divulgação das
atividades deste Legislativo. Estão de parabéns esta Casa, o
Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho, o Ministro Hélio Costa por
conceder esse canal de TV aberta para a Assembléia de Minas
Gerais.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, o jornal “Estado
de Minas”, em sua edição de hoje, alerta para sete Municípios de
Minas Gerais que estão vivendo o risco de contração da dengue de
forma mais ampla, por dificuldades de alguns deles, entre a atual e a
futura administração.

Sabemos que a eclosão da dengue ocorre após um período de três
a quatro meses, se não forem adotadas importantes práticas
preventivas da doença. O “Aedes aegypti” contamina o homem três a
quatro meses após o início do processo, que precisa ser combatido de
forma permanente. Todavia, o que se vê em algumas cidades é que,
em face do término das eleições municipais, especialmente se estas
não apresentaram resultados favoráveis aos atuais Prefeitos e até
mesmo em cidades onde o Prefeito foi reeleito, por outros motivos
interrompeu-se o trabalho preventivo de combate ao mosquito
transmissor. O trabalho de borrifação de inseticida funciona bem na
fase aguda, todavia na fase inicial e na fase crônica o trabalho a ser



1504

feito é preventivo, em grotas e locais onde há acúmulo de água, em
um trabalho conjunto de prevenção com a comunidade, a fim de se
evitar contaminação onde o mosquito prolifera. Ocorre, Deputados e
cidadãos que nos acompanham pela TV Assembléia, que alguns
Municípios de Minas Gerais - alerta feito em muito boa hora pelo jornal
“Estado de Minas” - descuidaram desse trabalho preventivo a ser feito
permanentemente. Com isso, há o risco de, nesses Municípios,
deflagrar-se um processo de contaminação pelo “Aedes aegypti” no
início do próximo ano, data que coincide com o início das próximas
administrações. Esse alerta tem de ser feito a toda Minas Gerais e a
todo o Brasil. Já existem campanhas educativas da Secretaria de
Saúde de Minas Gerais exatamente para que esse trabalho preventivo
seja feito de forma permanente. Muitos Municípios, entretanto, têm
deixado a desejar quanto a esse trabalho, cuja interrupção, se ocorrer
agora, só daqui a três ou quatro meses produzirá seus efeitos
danosos sobre todos os segmentos da sociedade.

A Prefeitura de Montes Claros, segundo informações que
recebemos, poderia estar deixando a desejar nesse trabalho
preventivo a ser feito. A assessoria de comunicação do Município
apressou-se a informar que lá o trabalho está sendo feito dentro das
normas, da forma como deve ser realizado. No entanto, temos
informações de que o trabalho de prospecção da larva, aquele
combate preventivo nos locais de acúmulo de água, assim como a
divulgação à população e o trabalho nos locais ermos, não têm sido
feitos adequadamente. O trabalho feito pelos “amarelinhos” não tem
recebido o empenho maior que deveria receber. Há, portanto, em
Montes Claros a possibilidade - estou falando ainda em possibilidade,
pois espero que o pior não aconteça - de, no início do próximo ano,
ainda no primeiro semestre, haver lá algum surto de dengue, o que
traria enormes prejuízos sobretudo à população mais carente. A
saúde de Montes Claros já não vai bem, o atendimento nos centros de
saúde é deficiente. O risco de uma epidemia do “Aedes aegypti” nos
traz a esta tribuna com um apelo à atual administração de Montes
Claros, a qual é responsável pela saúde pública até o final do ano, até
o dia 31 de dezembro. Esperamos que essa administração se
certifique das providências necessárias para impedir que a dengue
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tome conta dessa cidade. Acredito que esse trabalho preventivo esteja
sendo feito, porém tenho mais crença ainda na idéia de que ele pode
ser melhorado, ampliado. É preciso fazer a prevenção, trabalho
importante a ser feito agora, para evitar que famílias sejam atingidas
pela dengue no próximo ano. Sr. Presidente, Srs. Deputados,
infelizmente esse trabalho não foi feito pela atual administração no
tocante ao cálculo do Valor Adicionado Fiscal - VAF -, no Município de
Montes Claros. Ontem o Deputado Carlos Pimenta abordou, desta
tribuna, esse assunto. Preocupamo-nos porque Montes Claros, de
acordo com o índice provisório publicado, está perdendo no ICMS, do
ano passado para este, quase 19% de sua receita, o que equivale a
cerca de R$8.000.000,00 a R$10.000.000,00. Trata-se de uma grande
perda para o Município, o valor é muito alto. Isso acontece porque não
houve um trabalho preventivo, não houve um trabalho de
acompanhamento do VAF, não houve um trabalho técnico. Esse
aspecto tem de ser levado em conta porque a queda de 18,5%, do
ano passado e deste ano em relação ao próximo, acabou de ser
divulgada. O pior é que há um prazo de 30 dias para recurso.

Desta tribuna, apelamos para a sensibilidade do Prefeito Athos
Avelino Pereira a fim de que ele, até o final de seu mandato, recorra
da decisão do VAF provisório, para que o VAF definitivo não continue
tendo essa perda irreparável para o Município de Montes Claros no
próximo ano. Não quero acreditar que, por não ter sido reeleito, ele
não tenha interesse ou coragem de agir assim. Se não o fizer, agirá
contra os interesses não de minha pessoa, como Prefeito eleito, mas
da nossa cidade.

Portanto, o VAF provisório de Montes Claros aponta uma perda de
18,5% referente ao período de 2008 a 2009, e o prazo para interpor
recurso é de 30 dias; logo, isso deverá ser feito ainda no atual
mandato. Como Prefeito eleito, não disponho de mecanismos para
interpor esse recurso, mas espero que o atual, com sua equipe
técnica, faça isso a tempo a fim de que Montes Claros não perca essa
importante verba do ICMS, que é uma das principais receitas do
Município. Faço esse alerta e peço que a imprensa local dê ciência
disso ao Prefeito. Ficaremos aguardando as providências. Não
podemos aceitar que Montes Claros tenha uma perda de
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R$8.000.000,00 a R$10.000.000,00 por incúria, por falta de atuação.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, por último quero falar sobre a

lamentável situação que vive o Sul do País, o Estado de Santa
Catarina, especialmente a linda cidade de Blumenau e região, que
foram castigadas por chuvas fortes, que provocaram um estado de
calamidade pública. Lá no Sul do País milhares de pessoas estão
desabrigadas, passam necessidades, ficaram sem energia elétrica e
sem suas casas. Por causa desse estado de calamidade, o Sul já
recebeu - pelo menos essa é a notícia veiculada nos jornais - toda
ajuda material possível. Ou seja, o Sul recebeu ajuda do governo
federal, contou com a presença do Presidente Lula junto ao
Governador do Estado, Luiz Henrique, e outras autoridades. Isso é
importante. O governo federal merece aplausos, bem como todo o
povo brasileiro que se mobiliza para ajudar a população atingida pelas
cheias no Estado de Santa Catarina. Mas quero lamentar que todos
os anos uma calamidade igual a essa aconteça no Norte de Minas,
não por causa do excesso de água, mas pela falta dela, pela seca. A
seca inclemente que assola todos os anos o Norte de Minas também
mata, desemprega, deixa sem moradia e no infortúnio milhares de
pessoas.

Nós nunca vimos uma ação coordenada e decidida do governo
federal para acudir a nossa região como agora acontece no Sul do
País. Parabéns ao Sul do País, que tem lideranças e parlamentares
que lutam pelos seus Estados. E a nossa região do Norte de Minas
continua à mercê, continua aguardando o apoio decidido do governo
federal.

Sr. Presidente, finalmente, ressalve-se o apoio do Governador Aécio
Neves, que agora, por intermédio da Secretária Elbe Brandão, está
criando a alternativa de um combate permanente à seca. Mas é
preciso que o governo federal também compareça para somar-se aos
esforços do governo do Estado para um trabalho sistemático no
combate aos efeitos da seca. Muito obrigado, boa tarde.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.
O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, Deputado Doutor

Viana; companheiros Deputados, companheiras Deputadas; senhores
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profissionais da imprensa; senhores e senhoras; servidores da Casa;
nosso futuro do País que da galeria acompanha os nossos trabalhos,
colégio que nos visita, de cujo nome ainda não tomei conhecimento,
mas logo nossa Presidência já estará registrando o nome do colégio e
da professora que acompanha os alunos; senhores e senhoras
telespectadores da TV Assembléia, boa tarde.

Quero ainda, “pegando carona” naquilo que o meu companheiro
Deputado Luiz Tadeu Leite, que me antecedeu nesta tribuna, disse,
expressar também a minha satisfação de, nesta tarde, poder participar
e testemunhar esse ato histórico que será assinado aqui pelo nosso
Ministro das Comunicações, Senador Hélio Costa, que,
coincidentemente, é do nosso partido, o grande PMDB. Ele vem
exatamente para cumprir um compromisso que fez com este
Parlamento. E, mais que um compromisso com este Parlamento, Sr.
Presidente, um compromisso com a população de Belo Horizonte:
outorgar a transmissão, em sinal aberto, da TV Assembléia para a
cidade de Belo Horizonte.

Fique aqui registrada, Deputado José Henrique, a nossa alegria de
podermos compartilhar nesta tarde deste ato histórico de assinatura
da outorga para que a TV Assembléia, passe a transmitir em sinal
aberto, para a cidade de Belo Horizonte, o que significa falar para
quatro ou cinco milhões de pessoas, que estarão recebendo as
informações diretamente em sinal, imagino até digital, porque nossa
TV deve estar também preparada tecnicamente para transmissão
digital.

Tenho em minhas mãos um texto e gostaria da atenção dos
senhores e das senhoras, principalmente dos cidadãos comuns e
brancos. Alguns até vão estranhar por que vou falar aos “cidadãos
comuns e brancos”, mas gostaria da atenção dos senhores e das
senhoras.

Hoje, tenho a impressão de que o cidadão comum e branco é
agressivamente discriminado pelas autoridades e pela legislação
infraconstitucional a favor de outros cidadãos, desde que sejam
índios, afro-descendentes, homossexuais ou se autodeclarem
pertencentes às minorias submetidas a possíveis preconceitos.

Assim é que, se um branco, um índio ou um afro-descendente
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tiverem a mesma nota em um vestibular, pouco acima da linha de
corte para ingresso na universidade, e as vagas forem limitadas, o
branco será excluído de imediato, a favor de um deles. Em igualdade
de condições, o branco é um cidadão inferior e deve ser discriminado,
apesar da Lei Maior.

Os índios que, pela Constituição, art. 231, só deveriam ter direito às
terras que ocupassem em 5/10/88, por lei infraconstitucional passaram
a ter direito a terras que ocuparam no passado. Menos de meio milhão
de índios brasileiros, não contando os argentinos, bolivianos,
paraguaios e uruguaios que pretendem ser beneficiados também,
passaram a ser donos de 15% do território nacional, enquanto os
outros 183 milhões de habitantes dispõem apenas de 85% dele.
Nessa exegese equivocada da Lei Suprema, todos os brasileiros não
índios foram discriminados.

Aos quilombolas, que deveriam ser apenas os descendentes dos
participantes de quilombos, e não os afro-descendentes em geral, que
vivem em torno daquelas antigas comunidades, tem sido destinada
também parcela de território consideravelmente maior do que a
Constituição permite no art. 68 do ADCT, em clara discriminação ao
cidadão que não se encaixe nesse conceito.

Os homossexuais obtiveram do Presidente Lula e da Ministra Dilma
Rousseff o direito de ter um congresso financiado por dinheiro público,
para realçar as suas tendências, algo que um cidadão comum jamais
conseguiria.

Os invasores de terras, que violentam diariamente a Constituição,
vão passar a ter aposentadoria, num reconhecimento explícito de que
o governo considera, mais que legítima, meritória a conduta
consistente em agredir o direito. Trata-se de clara discriminação em
relação ao cidadão comum, desempregado, que não tem esse
“privilégio”, porque cumpre a lei.

Eu pediria, por favor, que não alterassem o meu som. O som foi
baixado por alguém que o está controlando. É preciso que o que estou
falando aqui seja bem ouvido. Restaurem meu som, por favor. Muito
obrigado.

Desertores e assassinos que, no passado, participaram da guerrilha,
garantem a seus descendentes polpudas indenizações pagas pelos
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contribuintes brasileiros. O valor está hoje em torno de
R$4.000.000.000,00, o que é retirado dos pagadores de tributos para
“ressarcir” aqueles que resolveram pegar em armas contra o governo
militar ou se disseram perseguidos.

E são tantas as discriminações, que é de se perguntar: de que vale
o inciso IV do art. 3º da Lei Suprema? O inciso IV, art. 3º, da Lei
Suprema diz o seguinte: “IV - promover o bem de todos sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação.”.

Como modesto advogado, cidadão comum e branco, sinto-me
discriminado e cada vez com menos espaço nesta terra de castas e
privilégios.

Omiti o nome do autor deste texto exatamente para que
pudéssemos fazer uma reflexão isenta ao ouvi-lo. Imagino que alguns
até pensem que é extrato da minha imaginação, e gostaria que fosse,
mas não é. Este texto é de Ives Gandra da Silva Martins, renomado
professor emérito das Universidades Mackenzie e UNIFMU e da
Escola de Comando e Estado do Exército e Presidente do Conselho
de Estudos Jurídicos da Federação do Comércio do Estado de São
Paulo. Gostaria de ter sido o autor dessas palavras tão brilhantes e
dessa reflexão consciente e consistente.

Para finalizar, trago a esta tribuna o mesmo assunto que originou
uma questão de ordem que fiz ao Presidente, Deputado José
Henrique, hoje pela manhã. Hoje houve um movimento dos
profissionais do transporte fretado da Grande BH e de toda Minas
Gerais, um movimento que pede ao Governador a sensibilidade de
rever o famigerado Decreto nº 44.035, que trata do transporte fretado
de passageiros e de outras questões. Deputado Sargento Rodrigues,
V. Exa. foi militante de uma corporação tão séria como a Polícia Militar
por muitos anos, conhecido como Deputado Sargento Rodrigues e se
orgulha de assim ser chamado. Fiquei indignado ao ser informado
pela manhã de que o movimento se reuniu no Mineirão para sair em
carreata ordeira, responsável e democrática e que o grupo foi
impedido pela Polícia Militar de exercer o seu direito constitucional de
manifestar-se. Após fazer minha questão de ordem, recebi a notícia
de que o Secretário Danilo de Castro queria falar comigo. Ontem, por
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três vezes, tentei falar com ele, a pedido dele mesmo, que disse que
nos daria uma resposta para essa questão. A prorrogação do decreto
vai até o dia 31 de dezembro. Isso quer dizer que hoje qualquer
transportador que quiser fazer um contrato com retorno de viagem no
dia 1º de janeiro não poderá fazê-lo. O decreto impedirá o profissional
que quiser viajar no final do ano e retornar no dia 1º de janeiro de
fazer o contrato de locação do seu veículo.

Portanto, apelo mais uma vez para a sensibilidade do Governador.
O Secretário pediu oito dias para dar uma solução, e resolvemos dar
um prazo mais uma vez, mas esse prazo se arrasta por quase três
anos. Esperamos que venha uma solução, mas, Deputado Sargento
Rodrigues, minha indignação é com a ação da Polícia Militar, que foi
oficiada para lhes dar segurança e garantir-lhes o direito de
manifestação, mas os impediu, por força policial, de sair em carreata
para fazerem sua ordeira manifestação.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Cumprimento V.
Exa., pois a defesa que faz das pessoas que trabalham com o
transporte autônomo é extremamente justa e coerente, a qual também
defendemos. Sou um aliado de V. Exa. na defesa dessa causa,
estamos acompanhando o desenrolar desse decreto, que ficou um
pouco draconiano. O decreto privilegiou as empresas poderosas em
detrimento dos profissionais autônomos. É bom que se esclareça que
os autônomos também são pais de família, têm família para cuidar,
filhos para tratar e, obviamente, precisam conduzir toda a sua vida
social pagando seus tributos, cumprindo as suas obrigações, e
merecem, por parte do governo, a sensibilidade que V. Exa. está
cobrando. V. Exa. tem total apoio deste Deputado, porque são causas
de que não temos como divergir, apenas convergir. Em relação à
atuação da nossa grandiosa e querida PMMG, V. Exa. pode fazer uma
reflexão junto comigo. O direito de se reunir pacificamente, previsto no
art. 5º da Constituição da República, sujeita-se a prévia comunicação
à autoridade competente.

O Deputado Vanderlei Miranda - Que foi feita.
O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Certamente deve ter

havido algum ruído na comunicação, porque não é a primeira
passeata que a Polícia Militar acompanha. Ela acompanha dezenas e



1511

dezenas de passeatas, de forma tranqüila e ordeira. Recentemente,
os Agentes Penitenciários saíram da Praça da Estação, passaram a
Praça Sete, tumultuaram o trânsito todo, em plena sexta-feira, e
chegaram à Praça da Liberdade apenas sendo acompanhados.

Pode ter certeza de que deve ter havido algum ruído na
comunicação, porque a missão da Polícia Militar é defender a paz
social, o que faz com brilhantismo quando é acionada, e V. Exa. sabe
tanto quanto eu. Tenho certeza de que a Comissão de Segurança
Pública está à disposição de V. Exa. para dirimir qualquer dúvida. Mas
faça junto comigo uma reflexão: o objetivo e a intenção dela é sempre
fazer o melhor possível, buscando a paz social.

Encerrando minhas palavras, quero entender que deve ter havido
algum ruído na comunicação para que as coisas não acontecessem
de acordo com o desejo de V. Exa., com o meu desejo e com o de
todo o Parlamento mineiro.

O Deputado Vanderlei Miranda - Só concluirei, Sr. Presidente.
Obrigado, Deputado Sargento Rodrigues, acredito que pode ter havido
um ruído, mas os prejudicados foram os companheiros trabalhadores
do transporte fretado, que não puderam fazer sua livre manifestação.
O que me deixa, de certa forma, decepcionado é que a polícia lá
estava tratando-os como se estivesse cuidando de bandidos.
Esperávamos que lá estivessem para proteger e acompanhar, mas lá
estavam para impedir a livre e democrática manifestação desses
companheiros, que têm sofrido já há alguns anos. Esperamos que a
sensibilidade do governo alcance, nesse decreto, um resultado
positivo que permita a esses companheiros trabalhar com
tranqüilidade, dentro da lei, não sendo empurrados para a
marginalidade, como muitos estão pretendendo. Um autuado pelo
DER, na estrada, paga R$60,00 de multa e pode pagá-la de três
vezes; um autuado legal paga uma multa de quase R$500,00 e tem
10 dias para recolhê-la. É uma injustiça que precisa ser corrigida.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Com a palavra, o
Deputado Antônio Carlos Arantes.

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Sr. Presidente, nobres
colegas da Casa, senhoras e senhores, telespectadores da TV
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Assembléia, volto a esta tribuna para falar das grandes
movimentações que temos feito recentemente, principalmente nos
últimos dias, que culminaram com três audiências públicas para
discutir a situação caótica que vive o produtor rural: o produtor de
leite, de café, de milho, de forma geral, mas agora falamos muito
sobre o produtor de leite, cuja situação é muito difícil. Hoje, para se
produzir 1 litro de leite no Brasil, dificilmente se tem um custo menor
que R$0,70, sem pensar em lucro. E o produtor de leite hoje está
conseguindo, no máximo, R$0,55, R$0,56. Há produtor no Brasil
vendendo leite a R$0,33. Então vemos um momento difícil para a vida
do produtor de leite, que se encontra endividado, com fazendas e
sítios cada mais depreciados, assim como os animais, por falta de
uma boa alimentação e recursos. Dessa forma todos perdem.

O que me assusta bastante também é que o consumidor não está
sendo beneficiado com essa baixa. Por exemplo, hoje comprei 1 litro
de leite, perto da Assembléia Legislativa, a R$2,15. Há uma margem
entre esses R$0,50 e os R$2,00, e pessoas estão ganhando muito.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Prezado Deputado
Antônio Carlos Arantes, um dos nossos maiores batalhadores pelas
causas do produtor rural, quero cumprimentá-lo não só pelo
pronunciamento que inicia, mas também pela luta que vem travando
aqui. E essa é uma luta na qual todos nós estamos engajados, V. Exa.
e os Deputados que compõem com V. Exa. a Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial, liderada pelo nosso nobre Deputado
Vanderlei Jangrossi. Pela vivência que tenho como produtor rural,
médico-veterinário e cooperativista, engajo-me com V. Exa. e os
demais colegas nesse mesmo sentimento, para dizer aos nossos
produtores que eles não estão sozinhos nessa luta. Sabemos que
temos um grande desafio pela frente. A audiência da qual
participamos ao lado de V. Exa. e que, de forma democrática, é
coordenada pelo Deputado Vanderlei Jangrossi foi um passo
importante para que sensibilizemos autoridades que detêm o poder de
ajudar. O legislador não tem a caneta para tomar a decisão final, mas
ele dá o caminho, ou legislando ou reivindicando. Estamos fazendo
isso. V. Exa. sabe muito bem disso.

Nesta semana, estamos lutando para votar aquele projeto de nossa
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autoria que trata de questões ligadas ao ICMS. Estamos avançando.
Tenho esperança de que, na próxima semana, poderemos aprová-lo
em 2º turno. O Governador Aécio Neves está sensível a levarmos
100% de isenção do ICMS de leite ao produtor, dando ainda a
possibilidade de crédito para os laticínios e criando pelo menos um
alento. Há mudanças que dependem do governo federal - aliás,
algumas, às vezes, não dependem só do Brasil. Aproveito este aparte
para dar um exemplo. Depois de mais de 10 anos de luta, teremos, a
partir de segunda-feira, dia 1º de dezembro, o fim daquela famigerada
zona-tampão, que proibia a exportação do gado de corte das regiões
Centro-Oeste, Oeste e Sudeste mineiras, onde V. Exa. atua tão bem.
Mais de 200 Municípios estavam proibidos de exportar para a Europa.
Conclusão: a arroba de boi, em Divinópolis, Bom Despacho, Luz,
Dores, Abaeté, Formiga, Passos e por aí afora, ficou 10% abaixo do
preço de mercado. A partir de 1º de dezembro, cai essa regra, depois
de muita luta.

Espero que a luta que estamos travando agora em favor dos
produtores de leite tenha êxito em Minas Gerais, na semana que vem,
com alguma medida do governo do Estado; e, principalmente, que o
governo federal se sensibilize e ajude o produtor de leite, que não está
suportando mais essa situação.

Parabenizo V. Exa. e os demais colegas que estão engajados nessa
batalha conosco. Muito obrigado.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Inicialmente,
gostaria de parabenizar o Deputado Antônio Carlos Arantes pela
intensa luta em favor do homem do campo, na Assembléia Legislativa.
Indiscutivelmente, o Deputado Antônio Carlos Arantes é um dos
baluartes, uma das figuras imprescindíveis no nosso Parlamento para
defender, com unhas e dentes, com seu conhecimento e sua
respeitabilidade, o homem do campo.

Deputado Antônio Carlos Arantes, peço-lhe licença para usar 1
minuto do seu tempo como orador para tratar de um acontecimento, a
partir de um comentário feito pela manhã. Precisamos restabelecer
aqui a verdade. Hoje, todos os jornais estamparam que o Dr. Aécio
Neves, Governador de Minas, escolheu para o cargo de Procurador-
Geral de Justiça - Chefe do Ministério Público mineiro - o Procurador
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Alceu Marques. Hoje, pela manhã, o Deputado Durval Ângelo, que
admiro e respeito, fez alguns comentários, que julgo injustos, sobre o
Governador Aécio Neves, dizendo que essa escolha teria sido injusta
e antidemocrática. É preciso dizer que o processo de escolha do
Chefe do Ministério Público, do Procurador-Geral de Justiça utiliza
uma lista tríplice. O Ministério Público elege uma lista tríplice e a
encaminha ao Governador, que tem livre escolha. Três nomes foram
indicados, três grandes figuras do Ministério Público: Dr. Alceu
Marques, Dr. Nedens Ulisses, grande Procurador de Justiça - aliás,
ele já foi Procurador-Geral de Justiça em Minas Gerais e fez um
relevante trabalho para o Ministério Público e para o Estado -; e o Dr.
Epaminondas Fulgêncio, também grande figura, respeitada no
Ministério Público. Então, o Governador fez a sua livre escolha, de
acordo com a Constituição. O Deputado Durval Ângelo disse que essa
escolha foi antidemocrática, pois o Dr. Nedens teve mais votos que o
Dr. Alceu. Foi uma eleição empatada: foram 6 votos de diferença, o
que demonstra que ambos os nomes possuem respeitabilidade, são
admirados no Ministério Público.

Assim, Sr. Presidente, caro Deputado Antônio Carlos Arantes - aliás,
não quero mais tomar o seu tempo -, gostaria de parabenizar o Dr.
Alceu, desejando-lhe um profícuo trabalho à frente do Ministério
Público mineiro. O Governador Aécio Neves cumpriu sua obrigação,
usando as suas prerrogativas. Tenho convicção de que Minas Gerais
estará em boas mãos com o Dr. Alceu à frente do Ministério Público.
Muito obrigado, Deputado Antônio Carlos Arantes, pelo aparte. Mais
uma vez, reitero que V. Exa é um dos baluartes na defesa do homem
do campo em nosso Parlamento.

O Deputado Vanderlei Jangrossi (em aparte)* - Nobre Deputado
Antônio Carlos Arantes, quero cumprimentá-lo e reafirmar a palavra
do nobre Deputado Lafayette de Andrada, de que realmente V. Exa
tem sido um baluarte nesta Casa, assim como todos os Deputados
que compõem esse grupo em defesa do homem do campo. No dia 7
deste mês, fizemos uma prévia da reunião realizada na última terça-
feira, quando observei que aconteceria aquilo que realmente
aconteceu na referida reunião, em virtude da sua representatividade.
Nessa reunião estavam presentes as pessoas que se encontraram
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anteriormente conosco, e isso foi muito importante. A assessoria de V.
Exa. também esteve presente.

Assim, nessa antecipação dos trabalhos, mostramos que realmente
é necessário que haja a união de todos os Deputados para
defendermos, de fato, o homem do campo, que tem sido tão
prejudicado. Infelizmente, no elo das negociações do comércio do leite
hoje, o homem do campo é quem está sofrendo. O preço pago aos
produtores está sendo achatado, e temos visto o preço do leite
aumentando, como também o custo da sua produção. Os produtores
rurais estão sofrendo mais, pois estão recebendo cada vez menos.
Eles relataram aqui que estavam recebendo cerca de R$0,38 pelo litro
do leite, sendo que, nos supermercados, ele está sendo vendido a
R$2,00 o litro, ou até mais. Quem está ganhando? Houve uma
iniciativa aqui, e foram aprovados requerimentos - aliás, foi também
aprovado um requerimento de V. Exa, totalizando nove requerimentos
aprovados. É necessário que trabalhemos juntos, governos estadual e
federal, a fim de encontrarmos soluções para ajudar esse produtor.

O representante da Tetra Pak esteve aqui, e nós pedimos a ele
informações, que não nos foram dadas. Uma caixinha custa mais que
l litro de leite, mas o custo para a produção de 1 litro de leite é maior
que o custo de uma caixinha. Temos de rever isso, trabalhando juntos,
pois a autoria é de todos nós. Quando for aprovado requerimento em
nossa Comissão, poderemos estar juntos, com todos os Deputados,
assinando. Passei a entender que é importante a participação de
todos, e não de apenas um, mas de todos os Deputados. Com união,
teremos força para encontrar a solução para esse povo que está
sofrendo tanto, e que precisa de ajuda, porque, se eles deixarem de
existir, infelizmente também acabará o leite do campo. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Muito obrigado, Deputado
Vanderlei Jangrossi. Prosseguindo o meu pronunciamento, esclareço
que, ao falar do leite, falo com conhecimento de causa. Sempre morei
no campo e aprendi a tirar leite aos 7 anos. Sei o que significa uma
família levantar todos os dias de madrugada, muitas vezes debaixo de
chuva e de muito frio. De manhã, o leite já está tirado e é levado para
o caminhão, para ser transportado, e o produtor vai cuidar dos
animais. Naquele tempo, no fim do mês, o produtor recebia o
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pagamento, pagava suas contas e, no fim do ano, ao fazer uma
avaliação, sempre sobrava algo. Muitas vezes, dava até para comprar
mais uns bezerros, umas vacas e, para aqueles que produziam um
pouco mais, até um pedaço de terra. Houve muitos fazendeiros - não
só fazendeiros, mas médios e até pequenos proprietários - que,
tirando leite, formaram filhos engenheiros, médicos, professores,
advogados. Hoje o produtor de leite não custeia mais estudo de filho
em faculdade, como bem disse a D. Cecília, de Pompéu, uma brava
lutadora, que está ajudando a coordenar o movimento das mulheres
dos produtores de leite na região de Pompéu. Aliás, eles fizeram
bonito ao trazer aqui muita gente desse movimento. Repito: hoje o
produtor de leite não paga estudo de filho em faculdade, a não ser que
ele passe numa faculdade federal ou ganhe uma bolsa de estudos.

Sempre digo e volto a repetir: quando vemos na televisão aquelas
imagens, reportagens de trabalho escravo no Brasil e em outras
partes do mundo, ficamos estarrecidos, magoados, considerando
aquilo impossível, algo que não deve acontecer, e realmente não
deve; mas hoje o que se pratica com os produtores rurais,
principalmente os de leite e café, é trabalho escravo. Todos têm de
trabalhar muito, e não por 8 horas diárias, mas sim 14 ou 15 horas.
Conheço essa realidade no dia-a-dia, pois meus familiares têm essa
vida. E, no fim do mês, não sobra nada. Se não sobra nada e
trabalham muito, trata-se de trabalho escravo.

Hoje se pratica essa política com a conivência do poder público
maior, o poder público federal. Já estão na internet, para todos verem,
as ações do governo federal de apoio ao produtor de leite. Vejam
bem: autorizaram R$15.000.000,00 para estocagem. O que vale isso?
Há mais de 1 bilhão de litros de leite sobrando, e não estão sobrando
por excesso de produção, mas por falta de consumo. No Brasil, muitos
não tomam leite porque não têm dinheiro. Então falta é consumo,
estímulo. Fala-se muito em incentivo para consumir, mas precisamos
de ações práticas, para que esse leite chegue à mesa dos menos
favorecidos. Assim o produtor conseguirá melhor condição de vida.
Realmente, nos preocupamos com as ações do governo federal em
âmbito nacional, que não resolverão a situação. Os R$15.000.000,00
serão aplicados até junho do ano que vem; infelizmente, seria
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necessário que esse valor fosse aplicado em um dia.
A situação nos assusta, preocupa-nos muito, mas temos de

continuar unidos. Os produtores deram grande exemplo de união, pois
mais de mil pessoas estiveram aqui. Nós, da Comissão de
Agropecuária, os Deputados desta Casa, o Governador e o Secretário
Gilman, precisamos estar unidos. O Ministro Reinhold Stephanes é
sério e capaz, mas tem sido enfraquecido pelo Ministério da Fazenda,
que não tem como aliado o produtor rural, uma pessoa do bem, que
produz a riqueza e o desenvolvimento deste país, mas tem sido
escravizado, o que coloca a maioria deles em risco de extinção. Isso
está acontecendo com milhares. Sr. Presidente, agradeço-lhe e peço
desculpas pelo excesso.

* - 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, venho a esta
tribuna nesta tarde para tratar de um assunto que me parece muito
importante, a respeito do Hospital João XXIII, que tem o maior pronto-
socorro de Minas Gerais e do Brasil.

Antes, eu estava acompanhando as palavras do Deputado Antônio
Carlos Arantes, que é, sem dúvida, um grande defensor das causas
da agricultura e da pecuária nesta Casa. Para debater a questão do
leite, vieram ao Plenário desta Casa centenas de pessoas, produtores
de leite que estão sofrendo com essa política complicada da produção
no campo, que afeta todos os setores e que agora está afetando o
leite de forma grave, assim como tem afetado durante tanto tempo os
produtores de café, que também se encontram numa situação
extremamente precária. E as soluções vêm sendo dadas a conta-
gotas, de forma meramente paliativa; não têm alcance nem de um
mês. Enfim não resolvem o problema de maneira alguma.

E nós, neste momento de crise que o mundo está vivendo e que,
infelizmente, chegou ao Brasil, vemos o tratamento diferenciado que
se oferece, que os governos oferecem - mesmo o brasileiro - ao
sistema financeiro e às grandes empresas, multinacionais ou
nacionais. Enfim, todas elas estão sendo socorridas com bilhões e
bilhões de dólares e de reais. Dólares lá fora e reais aqui dentro, sem
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nenhuma articulação demorada, Deputado Antônio Carlos Arantes.
Vemos aí a questão do café - aliás, os Deputados Domingos Sávio e
Vanderlei Jangrossi a acompanham muito bem -, em que as
negociações em Brasília são intermináveis, duram meses, anos.
Nesta crise financeira de agora, em questão de minutos resolvem
liberar 5 bilhões para as montadoras - e sabemos que elas tiveram
grandes lucros este ano no País -, 100 bilhões para o sistema
financeiro. Isso com a maior facilidade. Então, considero essa
diferença de tratamento uma coisa estarrecedora. Quer dizer, é um
desprestígio total do governo para com aqueles que produzem no
Brasil, que produzem a riqueza do País, que trabalham nessa direção,
que têm a vida dedicada à produção. Aliás, uma vida difícil, de
trabalho, sem folga, uma vida que engrandece o nosso país e que,
lamentavelmente, não é considerada pelos governantes.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Carlos
Mosconi, quero unir-me a V. Exa., como já fiz com referência ao
Deputado Antônio Carlos Arantes. Temos de falar pelos nossos
produtores rurais, aqui, na Assembléia, e temos de fazer com que
Minas fale alto para o Brasil inteiro e alerte sobre o absurdo que é a
condução da macropolítica por parte do governo que aí está. O
governo que aí está nega, de forma veemente, que tenha herdado
uma estabilidade econômica, o que não tem cabimento, porque todo
brasileiro sabe que o que tem de positivo - do ponto de vista de
controle inflacionário, de moeda estável, de um País que tem a Lei de
Responsabilidade Fiscal para haver controle com os gastos públicos -
foi construído no governo anterior. Mas ele criticava o governo anterior
- que eu, até certo ponto, achava que precisava mesmo de mudar -,
sempre dizia que era um governo que protegia bancos. Não sei se V.
Exa. se lembra de quando foi criado aquele fundo de equilíbrio, de
equalização do sistema financeiro, que nem era dinheiro do governo,
era dinheiro do próprio sistema financeiro para equalizar, pelo risco de
um banco vir a quebrar, e ter como evitar que o prejuízo chegasse ao
cidadão.

Fizeram um barulho enorme, como se fossem o governo dos
neoliberais. Agora está aí um governo que não sai do palanque. O
Presidente Lula está todos os dias no palanque, como se a eleição
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para ele não acabasse nunca. Está sempre fazendo bravata. Estamos
assistindo a quê? A um governo que protege os bancos. Os bancos
tiveram um lucro de bilhões durante todos os anos do governo Lula. O
Presidente gosta de usar a expressão “nunca na história deste país”.
Então, nunca na história deste país os bancos ganharam tanto
dinheiro. Nessa crise, os juros no Brasil estão aumentando ainda
mais, para os bancos ganharem mais dinheiro, e o governo toma
medidas de mais proteção aos bancos e às grandes empresas. E o
produtor rural? O governo autorizou colocar o leite no programa de
aquisição programada da Conab a R$0,52 o litro. O litro do leite custa
para o produtor R$0,80. O governo autorizou. Pedimos ao governo
que comprasse leite, e o governo resolveu comprar leite do produtor,
mas a R$0,52 o litro. Isso é um crime. Ele estimula a redução do
preço do leite.

O Deputado Carlos Mosconi* - Agradeço muito o aparte de V. Exa.,
Deputado Domingos Sávio. Acompanhamos a reunião realizada
anteontem na Assembléia e vimos a angústia dos produtores que
vieram aqui, que vivem disso e que não têm alternativa para cuidar da
sua família, dos seus filhos, para pagar seus empregados no fim do
mês. E o socorro não vem. Também não vemos o socorro para a
saúde. Há quantos anos falamos sobre a regulamentação da Emenda
nº 29, que vai colocar R$4.000.000,00 no sistema de saúde do País
inteiro? Para isso o País não tem dinheiro, para isso não existe
recurso! Não dá para compreender. Antes de terminar minhas
palavras, queria me referir à questão do Hospital João XXIII, motivo da
minha vinda aqui.

O Deputado Vanderlei Jangrossi (em aparte)* - Nobre Deputado,
obrigado pelo aparte. Só para complementar a fala do nobre
Deputado, das 20 maiores instituições financeiras mundiais, pelo
menos 5 são brasileiras. Estão incluídos entre as 20 maiores
instituições mundiais, as que mais ganharam dinheiro no mundo, 5
bancos brasileiros. Por que o governo tem grande preocupação com
os banqueiros, em socorrer os banqueiros, e falta coerência no
socorro ao nosso produtor? Anteontem foi realizado um evento muito
importante nesta Casa, grandioso, até pela situação que vivemos. Sei
que V. Exa. é do setor, conhece bem e tem defendido muito o setor
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agrícola. Existe uma preocupação muito grande desta Casa com os
produtores. É bom saber que estamos atentos e que temos a
preocupação de encontrar uma solução. Por que continuarão
achatando o produtor rural? Temos de tomar medidas cabíveis. Eles
querem nada mais que um preço justo pelo leite. Querem ter
condições de produzir o leite e sobreviver dessa produção. É a única
coisa que querem. Então vamos colocar a mão na consciência, que
nossos governantes possam nos orientar, que possamos lutar,
encontrar soluções e assim punir aqueles que estão tendo um lucro
extremo, como temos visto. O leite está subindo cada vez mais, e
infelizmente o produtor está recebendo cada vez menos.

O Deputado Carlos Mosconi* - Agradeço, Deputado Vanderlei
Jangrossi. A impressão que temos, infelizmente, é que na realidade se
protege o capital. Os governos querem proteger o dinheiro. Não
protegem o homem, não protegem quem trabalha, não protegem
quem produz. Lamentavelmente, nessa ótica que vivemos hoje, o
dinheiro tem mais valor que o ser humano. Para proteger o capital, há
dinheiro que não acaba mais. Trilhões, trilhões e trilhões já foram
colocados nisso, mas, para proteger o ser humano, aquele que
trabalha, produz, carrega este país, não há. É lamentável, mas
entendemos que isso é o que está acontecendo hoje, no Brasil e no
mundo.

Agora voltarei para a saúde, porque temos aqui uma situação um
pouco diferente, o que dá até para enaltecer o governo de Minas
Gerais. Aconteceu o seguinte: há poucos dias, recebemos aqui uma
comissão de médicos do Hospital João XXIII. Esse hospital, como
todos sabem, é o maior pronto-socorro de Minas Gerais e um dos
maiores do Brasil. Ele traz uma enorme segurança à população de
Belo Horizonte e de Minas Gerais, por ser altamente especializado na
questão de urgência e emergência. Possui profissionais, como
médicos, enfermeiras e auxiliares, de primeira qualidade, de alto
gabarito, com capacitação e experiência. Também está dotado de
uma estrutura física muito razoável, com condições de prestar - assim
como vem prestando - um serviço inestimável à população do nosso
Estado e da Capital. Os médicos vieram aqui trazendo o holerite para
vermos. Trata-se de uma situação que vem de muito tempo, com
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salários defasados e, agora, evasão de médicos. Eles recebem
convites para trabalhar em outros locais, para ganhar muito mais, pois
são médicos de formação excelente. Fizemos uma visita àquele
hospital nesta semana. Conversamos, longamente, com a direção do
hospital e da Fhemig, que tem sido sensível às reivindicações, bem
como a Secretaria de Saúde, mas há os problemas burocráticos da
administração. Vimos, realmente, que os salários dos médicos estão
defasados. Eles trabalham num regime de altíssima tensão, com um
desgaste físico, emocional e profissional de toda ordem; os plantões
são de 12 ou 24 horas; convivem com pacientes muito graves, que
levaram tiro, foram esfaqueados, politraumatizados, trauma de crânio;
enfim, coisas da maior gravidade. O salário inicial dos profissionais é
de R$2.700,00, com alguns acréscimos. Vejam bem, o profissional
trabalha lá a vida inteira, para chegar ao final da carreira dessa vida
extenuante numa condição não favorável.

Ouvimos tudo isso, e muitos propuseram que o hospital deveria ter
uma situação diferenciada em relação aos demais hospitais da
Fhemig, pois os outros, na sua maioria, são hospitais gerais, com um
ritmo de trabalho diferente daquele do Hospital João XXIII. Estávamos
acompanhados, aliás, do Presidente do Conselho Regional de
Medicina, de representante do Sindicato dos Médicos, do Presidente
da Fhemig, Luiz Márcio, e do Diretor do hospital, Dr. Antônio Carlos.
Conversamos com os médicos do hospital numa discussão muito
franca, democrática, com a exposição dos problemas de todos.
Saímos dali com uma proposta mais ou menos aceita por todos, de
que iríamos ao governo do Estado solicitar a concessão de um
aumento diferenciado para os médicos do Hospital João XXIII, talvez
fora do salário, porque não daria tempo e também porque todos os
médicos da Fhemig deveriam ser contemplados, pois a reivindicação
é feita pelos médicos do João XXIII. Felizmente, nos entendimentos
que tivemos com o Vice-Governador de Minas, Prof. Antônio Augusto
Anastasia, e com o Secretário de Saúde, Marcus Pestana, eles
tiveram a sensibilidade para entender que essa não é uma situação
justa e correta, por isso aceitaram conceder o aumento diferenciado
para os 430 médicos - mais ou menos isso - do Hospital João XXIII.
Quero ressaltar que o entendimento mostrou a grande sensibilidade
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do governo de Minas Gerais em relação a essa situação. Realmente
não é possível que médicos daquele hospital trabalhem nessa
condição. Resolveram conceder um aumento, meu caro Deputado
Domingos Sávio, diferenciado para aqueles médicos. Já conversamos
com a direção do hospital, com o Presidente da Fhemig, e
naturalmente eles estão hoje reunidos, o dia inteiro, a fim de
providenciar a forma técnica e legal para proceder a esse aumento,
bem como o valor, que esperamos seja expressivo e atenda às
necessidades daqueles profissionais que prestam um grande serviço
à comunidade.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Apenas quero dar um
testemunho. Não sou membro da Comissão de Saúde, mas sou
testemunha da luta de V. Exa., que recebeu aqui os representantes da
Fhemig, esteve lá e fez a interlocução com o governo do Estado.
Portanto, nessa hora a Assembléia também se faz presente
cumprindo seu papel. Obviamente, o projeto será aprovado por esta
Casa, mas sua origem tem de ser o Executivo. V. Exa. teve papel
fundamental nessa negociação. Ouvi hoje, pela CBN, uma das
lideranças do movimento falando sobre o trabalho da Comissão de
Saúde, que já os havia recebido. Parabenizo V. Exa.

O Deputado Carlos Mosconi* - Agradeço, Deputado, mas é
obrigação da Comissão trabalhar dessa maneira. Felizmente tivemos
resposta muito favorável e positiva demonstrando a sensibilidade do
governo de Minas Gerais, que resolveu o problema sem maiores
delongas. O governo entendeu o problema, que já vinha ocorrendo há
algum tempo, e procurou encontrar a solução mais adequada possível
para atender a uma situação de tamanha gravidade. Era o que tinha a
dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.
O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, público das galerias e telespectadores da TV Assembléia,
antes de tecer comentários sobre o assunto que me traz a esta
tribuna, queria fazer duas referências.

Em primeiro lugar, refiro-me à fala do ilustre colega Deputado
Lafayette de Andrada, que se pronunciou a respeito da indicação, pelo
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Governador, do nosso Procurador-Geral, Dr. Alceu Marques.
Queremos mais uma vez reforçar que o Governador Aécio Neves
exerceu o que é direito seu, o que lhe reserva a Constituição,
respeitando evidentemente todos os preceitos legais, numa situação
extremamente difícil, pois todos os candidatos apresentados são
Procuradores da maior competência, que gozam do mais alto respeito
por parte de todos nós. Não tenho dúvida de que foi muito difícil a
escolha, que todos deveremos respeitar. Cabe-nos, no momento,
cumprimentar o Dr. Alceu, que, a partir de agora, terá a importante
missão de ser o Procurador-Geral de Justiça do nosso Estado. A ele
desejo todo sucesso na condução de seus trabalhos.

Faço referência também a um assunto tratado aqui por vários
Deputados. Ressalto a fala do meu companheiro de partido, o
Deputado Antônio Carlos Arantes, do PSC, que é nosso líder quando
o assunto debatido em nossa bancada é o produtor rural, é a
agricultura. Sempre apelamos ao seu conhecimento e à sua
experiência quando tratamos desses temas. Todos estamos
acompanhando seu trabalho, sua defesa e sua luta constante para
atendimento das necessidades básicas do nosso produtor.

Tive oportunidade de participar de um encontro ao lado de vários
Deputados, como Antônio Carlos Arantes, Padre João, Domingos
Sávio, Doutor Viana, José Henrique, Juninho Araújo e outros. Enfim,
todos estávamos unidos à procura de uma solução para o nosso
angustiado produtor rural. Tivemos uma belíssima audiência pública,
aliás uma das mais movimentadas entre as já realizadas por esta
Casa. Os andares das galerias deste Plenário estavam
completamente lotados. Tivemos oportunidade de ver a revolta, a
insatisfação e a situação de desespero de nossos produtores rurais,
principalmente dos pequenos produtores.

Acredito que, a partir dessa audiência, a partir desse trabalho
competente da nossa comissão temática de agricultura, teremos
condições de alavancar todos os esforços para, pelo menos,
minimizar o problema. Existem várias opções, e o Deputado Antônio
Carlos Arantes tem sempre defendido a necessidade urgente de
ampliarmos o consumo do leite em nosso Estado, principalmente por
um preço justo e em quantidade adequada. Essa seria uma maneira
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de, num momento de crise, contribuir para minimizar uma situação
angustiante.

Também foi muito bem tratada aqui a questão dos cartéis,
principalmente quanto aos fabricantes de embalagens.

Não entendemos como um produto é adquirido por um preço tão
baixo e atinge um preço tão alto nos pontos de venda, nas padarias.
Temos de tomar medidas enérgicas e urgentes. Deputado Antônio
Carlos Arantes, sempre estivemos a seu lado e continuaremos. V.
Exa. é nosso líder, está na condução de assuntos referentes a essa
questão no nosso partido. Então, cumprimento-o.

Sr. Presidente, trago ao conhecimento dos Deputados, das
Deputadas e dos telespectadores da TV Assembléia que está sendo
realizado um grande evento em Belo Horizonte. Refiro-me ao evento
internacional intitulado “Diálogos da Terra”, que teve início ontem, no
Minascentro. É a primeira vez que esse evento está sendo realizado
no Brasil e na América do Sul. Técnicos de vários países estão
aprofundando a discussão sobre o angustiante problema que vivemos,
ou seja, as condições climáticas. A abertura, da qual participamos, foi
feita ontem pelo Governador Aécio Neves. Estiveram presentes quase
1.500 pessoas. Foi confirmada a presença, a participação efetiva de
mais de cinco países. Contamos também com a presença do Dr.
Mário Soares, ex-Presidente de Portugal, amigo do Brasil, que esteve
prestigiando o nosso encontro. Durante a abertura, ouvimos palavras
maravilhosas que emocionaram todos nós, proferidas na Conferência
Magna por Mohan Munasinghe, Prêmio Nobel da Paz 2007. Ele expôs
o “Painel intergovernamental de mudanças climáticas”. Foi uma
palestra maravilhosa, aplaudida de pé por todas as pessoas.

Hoje e amanhã, durante todo o dia, daremos continuação ao debate.
Hoje, pela manhã, assistimos à palestra do Presidente da Fundação
Australiana de Conservação, numa Mesa dirigida pelo Presidente da
Green Cross Brasil. Foi também uma importante palestra, que contou
com a mobilização de vários técnicos do setor. Também pela manhã,
tivemos no Tema I, “Diálogos sobre água e mudanças climáticas”; no
Tema II, “Diálogos sobre energia renovável para uma sociedade
sustentável”; no Tema III, “Diálogos sobre novas abordagens para o
planejamento territorial”; e no Tema IV, “Diálogos sobre solidariedade
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e cooperação Sul-Sul”. Após as apresentações, tivemos várias
discussões em grupo, várias mesas-redondas, vários grupos de
trabalho, que procuraram aprofundar-se em cada um desses temas.

Acredito que a realização de um evento tão importante como esse,
que tem repercussão internacional, é uma oportunidade ímpar para o
nosso Estado. Portanto, como membro da Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental - Abes -, instituição que atua na
área de saneamento no Brasil, como engenheiro ambientalista e como
Vice-Presidente da Comissão de Meio Ambiente desta Casa, não
posso deixar de fazer esse comentário e de conclamar a todos para,
se ainda houver oportunidade, participar, amanhã e depois de
amanhã, do nosso encontro. No final, será lançada e aprovada a
“Carta de Minas”, na qual, evidentemente, serão incluídas e
registradas todas as sugestões retiradas desse importante encontro.

Sr. Presidente, ao terminar minha fala, gostaria de registrar
publicamente o nosso reconhecimento. Cumprimento o Governador
Aécio Neves, que prestigiou, deu grande força para a realização
desse evento.

Gostaria de cumprimentar a Secretaria de Meio Ambiente e toda a
sua equipe. Quero ressaltar a participação do nosso Secretário, Dr.
Ilmar Bastos, um dos responsáveis pela organização desse evento.
Sabemos que a organização de um evento como esse demanda
meses de trabalho. O que verificamos ontem na abertura, hoje no
decorrer dos trabalhos e, se Deus quiser, veremos nos próximos dois
dias, não deixa dúvida de que o evento alcançará o seu objetivo, e
sua realização ficará como importante marco no Brasil, por congregar
não só a nós, ambientalistas, mas a sociedade de maneira geral.
Agradeço a oportunidade, Sr. Presidente.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que o registro de candidatura aos

cargos da Mesa da Assembléia para o biênio 2009-2010 poderá ser
feito até as 7 horas do dia 2/12/2008, no setor de protocolo de
proposições, na Gerência-Geral de Apoio ao Plenário, e que, nessa
data, o setor de protocolo funcionará, excepcionalmente, das 6 às 7
horas, para essa finalidade.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
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O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do
Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para a
assinatura do documento para a concessão de canal educativo à TV
Assembléia.

- A ata dessa solenidade será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Estão reabertos
os nossos trabalhos ordinários.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a especial de logo
mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 78ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/11/2008

Presidência do Deputado José Henrique
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Inexistência de quórum para votação - 2ª
Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Requerimento do Deputado Almir Paraca; aprovação -
Votação, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 2.749/2008; votação
do projeto, salvo emenda; aprovação; verificação de votação;
inexistência de quórum para votação; anulação da votação; renovação
da votação do projeto, salvo emenda; aprovação; verificação de
votação; inexistência de quórum para votação; anulação da votação;
questão de ordem; chamada para recomposição de quórum;
existência de número regimental para votação; renovação da votação
do projeto, salvo emenda; aprovação; questão de ordem; leitura e
votação da Emenda nº 1; aprovação; verificação de votação; questão
de ordem; ratificação da aprovação da Emenda nº 1 - Votação, em 1º
turno, do Projeto de Resolução nº 2.751/2008; votação do projeto,
salvo emenda; aprovação; verificação de votação; inexistência de
quórum para votação; anulação da votação; questão de ordem;
renovação da votação do projeto, salvo emenda; aprovação; votação
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da Emenda nº 1; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei
Complementar nº 33/2007; inexistência de quórum especial para
votação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.888/2007;
votação do Substitutivo nº 3, salvo emendas e subemendas;
aprovação; prejudicialidade dos Substitutivos nºs 1 e 2; questão de
ordem; leitura e votação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 1 e das
Emendas nºs 2 a 5; aprovação; prejudicialidade da Emenda nº 1 -
Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.164/2008; requerimento
do Deputado Almir Paraca; aprovação - Votação, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 2.615/2008; aprovação - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 2.832/2008; discurso do Deputado Antônio Júlio;
questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Dinis Pinheiro - Adalclever

Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa Costa - 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 Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Weliton Prado
- Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h13min, a lista

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

1ª Parte
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Ata
- O Deputado Lafayette de Andrada, 2º-Secretário “ad hoc”, procede

à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a
apreciação de pareceres, de requerimentos e de indicações. A
Presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação, mas
que há para a continuação dos trabalhos.

2ª Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a

Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

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

reunião o Projeto de Lei nº 637/2007, que recebeu substitutivos e
emendas na reunião ordinária realizada hoje à tarde, e foi devolvido à
Comissão de Fiscalização Financeira para parecer.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Almir

Paraca solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que os
Projetos de Lei nºs 2.832 e 2.642/2008 sejam apreciados em primeiro
lugar, nessa ordem, entre as matérias em fase de discussão. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 2.749/2008, da
Mesa da Assembléia, que aprova a apresentação de proposta de
emenda à Constituição Federal. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. Em
votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
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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 32 Deputados. Portanto, não há

quórum para votação. A Presidência a torna sem efeito. No entanto,
com a entrada de outros Deputados no Plenário, a Presidência
verifica, de plano, que já se configurou o quórum para votação. A
Presidência vai renovar a votação. Em votação, o projeto, salvo
emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
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 32 Deputados. Portanto, não há

quórum para votação. A Presidência a torna sem efeito.
Questão de Ordem

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, solicito recomposição de
quórum. Vamos aguardar a nossa Bancada do governo, que votará
com os funcionários.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a
chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 43 Deputados.
Portanto, há quórum para votação. A Presidência vai renovar a
votação. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Registre-se o voto contrário do Deputado André
Quintão.
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Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, quero solicitar a leitura da

emenda.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à leitura da emenda.
O Sr. Secretário - ( - Lê a Emenda nº 1, que foi publicada na edição

do dia 23/9/2008.).
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada.

O Deputado Carlin Moura - Verificação de votação, Sr. Presidente.
Questão de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, o PT está presente e
obstruindo a votação, claro que de acordo com o Regimento. Mas
podemos verificar o número de Deputados presentes apenas olhando
e contando-os. Estão presentes 43 Deputados, portanto, solicito a V.
Exa. que faça a verificação pela presença em Plenário, e não pelo
painel.

O Sr. Presidente - A Presidência vai proceder à verificação de
votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e
aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
o façam neste momento. A Presidência solicita às Deputadas e aos
Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Deputado Adalclever Lopes - Pela ordem, Sr. Presidente. Gostaria

de manifestar o meu voto, pois o painel não o registrou. Meu voto é
“sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 34 Deputados.
Votaram “não” 6 Deputados. Está ratificada a aprovação da Emenda
nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Resolução nº
2.749/2008 com a Emenda nº 1. À Mesa da Assembléia.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 2.751/2008, da
Mesa da Assembléia, que aprova a apresentação de proposta de
emenda à Constituição Federal. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. Em
votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que
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o aprovam permaneçam com se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, solicito verificação de

votação.
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à

verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua
presença no painel que o façam neste momento. A Presidência
solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 34 Deputados. Portanto, não há

quórum para votação. A Presidência a torna sem efeito.
Questão de Ordem

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, votaram 36
Deputados, mas o meu voto e os dos Deputados Adalclever Lopes e
Gilberto Abramo não foram registrados, como foi declarado. Com os
nossos 3 votos, somam-se 39 votos necessários para a votação.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que já se
configurou o quórum para votação. A Presidência vai renovar a
votação. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Resolução nº 2.751/2008 com a Emenda nº 1. À Mesa da Assembléia.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 33/2007,
da Deputada Cecília Ferramenta, que acrescenta o inciso IV ao art. 5º
da Lei Complementar nº 90, de 2006. A Presidência verifica, de plano,
que não há quórum especial para votação de projeto de lei
complementar, mas que há para a apreciação das demais matérias
constantes na pauta.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.888/2007, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a utilização de recursos do
Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das
Bacias Hidrográficas - Fhidro -, de que trata a Lei nº 15.910, de
21/12/2005. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade
do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão
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de Meio Ambiente opinou pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 2, que apresentou. A Comissão de Fiscalização
Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
nº 3, que apresentou, e pela rejeição dos Substitutivos nºs 1, da
Comissão de Justiça, e 2, da Comissão de Meio Ambiente. Emendado
em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Meio Ambiente, que
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 3, com a
Subemenda nº 1, que apresenta, à Emenda nº 1 e com as Emendas
nºs 2 a 5, apresentadas por esta Comissão. Em votação, o
Substitutivo nº 3, salvo emendas e subemendas. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo nº 3, ficam
prejudicados os Substitutivos nºs 1 e 2.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, antes da proclamação do

resultado, solicitei a V. Exa. que determinasse a alguém que fizesse a
leitura da subemenda e da emenda. É um projeto confuso.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à leitura da emenda.

O Sr. Secretário - ( - Lê a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1 e as
Emendas nºs 2 a 5, que foram publicadas na edição do dia
21/11/2008.).

O Sr. Presidente - Em votação, a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1 e
as Emendas nºs 2 a 5. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a
aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 1, fica prejudicada a
Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei
nº 1.888/2007 na forma do Substitutivo nº 3, com a Subemenda nº 1 à
Emenda nº 1 e as Emendas nºs 2 a 5. À Comissão de Meio Ambiente.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.164/2008, do
Governador do Estado, que altera a Lei nº 13.663, de 18/7/2000, que
dispõe sobre a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa
- MG. Vem à Mesa requerimento do Deputado Almir Paraca,
solicitando o adiamento da votação do projeto. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.615/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Santo Antônio do Jacinto o imóvel que especifica. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão
de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.832/2008, do
Governador do Estado, que 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. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Com a
palavra, para discutir, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, solicitamos a palavra para fazer a discussão do Projeto de
Lei nº 2.832/2008 do Poder Executivo, que solicita à Assembléia
Legislativa autorização para contratar mais uma operação de crédito.
Se todas as operações de crédito que aprovamos neste governo atual
forem ou tiverem sido concretizadas, com certeza a situação do
endividamento do Estado de Minas Gerais seria muito mais grave do
que hoje. O governo do Estado diz que aplicou o choque de gestão,
com déficit zero, mas todos sabemos que não é verdade. O que ele
fez foi a mudança do contador. A dívida do Estado que era, no início
do governo atual, de R$24.000.000.000,00 hoje está em mais de
R$54.000.000.000,00. Isso com o déficit zero e com o choque de
gestação, desculpe, de gestão. Na verdade, para mim é uma gestação
que até hoje não deu resultado. Encobrem-se todos os projetos do
governo com informações equivocadas, com números que não são a
realidade.

Deputado Lafayette de Andrada, vou conceder-lhe um aparte, em
seguida, com o maior prazer, mas temos uma hora para discutir o
projeto.
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Vejam quantos empréstimos do Bird fizemos neste ano e todos,
Deputado Padre João, para melhorar a gestão da Secretaria de
Fazenda, para continuar legislando sob decreto e resolução.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Abordarei dois
itens. V. Exa. disse que o choque de gestão não trouxe resultados
para Minas Gerais. O Estado, no último trimestre, cresceu 9,5%,
quase o dobro da média nacional. Portanto, quero discordar.

O segundo ponto, com referência a esse empréstimo
especificamente de R$40.000.000,00 é sem contrapartida. Quer dizer,
é um dinheiro entregue ao governo de Minas para melhorar a gestão
sem contrapartida. Vamos declinar disso?

Para finalizar, faço um apelo a V. Exa. para que não gaste o prazo
de uma hora a que V. Exa. tem direito, para votarmos o projeto dos
servidores que vieram de longe para acompanhar a votação.

O Deputado Antônio Júlio* - Ainda não chegou a vez da votação do
projeto.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Será o próximo,
Deputado.

O Deputado Antônio Júlio* - Estou aqui na Assembléia, no Plenário,
desde às 9 horas da manhã. Participei de todas as reuniões aqui hoje
nesta Casa. Sinto-me no direito de discutir o projeto que eu quiser.
Quando chegar o momento, iremos discutir e votar o projeto deles.
Não há problemas nisso. O que estamos discutindo é essa quantidade
de empréstimo que o governo insiste em fazer.

Mudando um pouco o foco, quando vinha para a Assembléia de
manhã, escutando uma emissora de Belo Horizonte, de cinco
comerciais, quatro eram do governo do Estado. Disse aqui de manhã
que alguma coisa vai acontecer, pois sempre que a Assembléia vai
discutir um projeto, todas as vezes em que há um movimento como o
que ocorreu aqui de manhã, dos produtores de leite, a mídia faz a
propaganda do governo, no caso de hoje, também das indústrias de
laticínios. Isso é justamente para não divulgar e não noticiar, amanhã,
o que aconteceu aqui hoje, na parte da manhã, na discussão com os
produtores rurais. Então, é isso que nos deixa revoltados. Não é pela
questão do empréstimo. Se o governo quer pegar dinheiro
emprestado, que pegue! Não é essa a discussão. Além disso, não
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acredito que esse dinheiro será aplicado na gestão da Secretaria de
Fazenda. Sabe por que, Deputado Domingos Sávio, sabe qual é o
melhor negócio que há neste governo do Estado? É a contratação de
consultoria. É o melhor negócio do mundo! O bom é montar uma
empresa de consultoria e prestar serviços para a Prefeitura de Belo
Horizonte e para o governo do Estado. Isso é para aplicar em
consultoria. Esse dinheiro vai para o ralo. Todos sabemos disso.

Estamos votando o Fundo Hidrológico do Estado de Minas Gerais,
Fhidro. Onde está esse Fundo, que não tem fundo ou tem muito
fundo?

Então, Deputado Gilberto Abramo, o que me revolta é que estamos
votando isso aqui para contratação de consultoria. É uma forma que o
governo está arrumando para cobrir salário de Secretários que dizem
que ganham R$5.500,00 por mês.

Um Secretário de Fazenda que veio do Maranhão recebe
R$5.800,00 por mês, e acham que estamos acreditando nisso. Criam
o Fhidro, e essa consultoria é que vai complementar. Isso, não admito.
Prefiro que o governo faça o jogo limpo, que possamos fazer um jogo
claro, definido, mostrar quanto ganha um Secretário. Ficam nessa
hipocrisia, dizendo que ganham R$10.000,00, mas vêm aqui todos os
dias pegar empréstimo para a contratação de consultoria. Que
consultoria, Deputado João Leite, deu resultado neste governo? Que
consultoria? Desafio quem me disser. E foram várias consultorias.
Contrataram consultoria, a preço absurdo, para saber quantos
funcionários há na Secretaria de Educação.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Deputado Antônio Júlio, quero
me defender. V. Exa. disse que os Secretários de Estado recebem a
mais. Fui Secretário deste governo. Tenho tudo declarado. Eu e meus
companheiros Secretários, à época, recebíamos um salário
determinado. Não havia consultoria; não havia absolutamente nada.
Quero me defender porque participei deste governo e convivi com os
Secretários. Não recebíamos nada a mais. E posso provar, Deputado
Antônio Júlio. Obrigado.

O Deputado Antônio Júlio* - Claro, não falei de V. Exa. Mas V. Exa.
acredita que o Secretário de Fazenda, que veio do Maranhão, ganha
R$5.800,00 por mês? V. Exa. acha que ele sobrevive com R$5.800,00
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por mês em Belo Horizonte? Essa é a pergunta. Ou ele veio para Belo
Horizonte por amor ao Governador Aécio Neves? Pela paixão que tem
por Minas Gerais? É isso que não consigo aceitar, porque querem nos
enganar. Um alto executivo tem de ser bem remunerado. E ficam
então arranjando essas consultorias, que todos conhecemos. Vamos
fazer uma CPI sobre consultoria em Minas Gerais, para apurar o que
estou dizendo. Vamos fazer, colher assinaturas aqui, hoje, e instalar.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Deputado, gostaria
de fazer algumas considerações rapidamente, com todo o respeito
que tenho por V. Exa. A primeira delas é que o Secretário de
Fazenda, segundo consta, era Secretário de Fazenda no Maranhão. E
não sei se o salário de lá é muito melhor do que o daqui. Deve estar
ganhando o que ganhava lá. Segundo, se existem consultorias
prestando serviços ao governo de Minas, a prova cabal de que deram
certo é que Minas está crescendo o dobro do que cresce a média
nacional. É preciso considerar isso.

O Deputado Antônio Júlio* - Vocês ficam com essa ilusão de vender
números, mas Minas cresceu como o Brasil cresceu. Minas cresceu
com o setor minerário, que teve um “boom”, mas agora levou uma
bomba, caiu. Vamos ver se Minas vai crescer. Nenhuma empresa se
instalou em Minas Gerais nos últimos anos. É balela do governo dizer
que Minas está crescendo porque houve investimento. Não houve
investimento em Minas Gerais. O que houve foi um grande
investimento das empresas de mineração. Aí, sim, temos de louvar,
apesar de nós, do PMDB, termos criticado a forma como o governo
permitiu que essas empresas explorassem o minério em Minas
Gerais, sem nenhum critério, sem avaliação alguma do meio
ambiente. Tanto é verdade que fizemos uma CPI, conseguimos uma
liminar da Justiça para impedir a exploração da Mina Capão Xavier.
Isso está em Brasília. O Ministro está sentado em cima do processo,
por ordem expressa do Governador Aécio Neves, que entrou na
questão dizendo que não poderia ser votado o impedimento da
exploração da Mina Capão Xavier porque Minas teria um prejuízo.
Está parado lá até hoje, num dos maiores absurdos que já vimos em
relação a licenciamento ambiental. Foi tão absurdo, Deputado Hely
Tarqüínio, que a licença que foi dada para a Mina Capão Xavier foi
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dada em São João del-Rei. Mandaram um sujeito para o escritório do
IEF de lá, o qual deu a licença. Comprovamos na CPI que foi ordem
de alguém do governo do Estado, foi uma falcatrua, foi uma
falsificação, foi uma facilitação para a MBR explorar aquela mina. Isso
vai trazer, Deputado Sávio Souza Cruz, grandes problemas para Belo
Horizonte no que se refere à água. Todos sabemos disso. Agora, há
várias consultorias trabalhando no assunto, e faço um desafio à base
do Governo: em sete anos, só tivemos uma CPI aqui, justamente a de
Capão Xavier, justamente aquela sobre a qual o Ministro do Supremo
está sentado em cima por ordem expressa do governo do Estado, que
manda até lá no Supremo. Por que não julgam o mérito? Não
precisam dar ganho de causa à nossa ação. Dêem ganho ao governo
ou à MBR, mas decidam. Sabemos que não vão decidir, pois as
provas apresentadas pelo Ministério Público, as provas que
apresentamos no nosso processo sobre a ilegalidade do que foi feito
na mina de Capão Xavier são incontestáveis, e ninguém fala nada a
respeito. Por isso questiono os dados fornecidos pelo governo: Minas
cresceu! Minas é o melhor Estado do mundo! Temos o melhor
Governador do mundo! O Governador mais bonito, que veste os
ternos mais invocados da Itália! Isso é muito bonito, mas quero saber
da realidade, da dificuldade por que passa hoje o funcionalismo
público, o pessoal da educação e da saúde. Precisamos discutir isso
com clareza. Precisamos discutir, sim, a questão do salário de
Secretário de Estado. Isso é hipocrisia. Estão enganando o povo de
Minas Gerais. Essa é a discussão que queríamos fazer, Deputado
Sávio Souza Cruz, e gostaria de ouvir sua palavra de incentivo à
nossa fala.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Caro Deputado
Antônio Júlio, primeiro quero agradecer a concessão do aparte e
elogiar sua iniciativa. Não podemos aqui, de uma forma cordata,
descompromissada e irresponsável, ir aprovando autorizações para a
contratação de empréstimos, até porque faz parte do “marketing” do
governo do Estado alardear o chamado déficit zero. E é incrível que,
embora nossa dívida fundada com o governo federal já gire em torno
de R$60.000.000.000,00, continue o “marketing” alardeando o tal
déficit zero. E, todos os dias, chega projeto pedindo autorização para
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a contração de empréstimo. Foi dito aqui pelo Deputado Lafayette de
Andrada que não há contrapartida, e pediria um esclarecimento: é
empréstimo, doação ou fundo perdido? Se estão contratando uma
operação de crédito, deverá haver o pagamento. O Estado terá que
pagar. V. Exa. fez um comentário sobre a mídia. Vivemos em Minas
Gerais - e temos tido a oportunidade de discutir o tema reiteradas
vezes - um estado de exceção, com sérias restrições à liberdade. Há
no Estado, hoje, censura. Nunca imaginamos que a censura
econômica exercida pelo abuso da publicidade oficial se mostrasse
até mais eficaz que a dos canhões ao tempo da ditadura. Atualmente,
é absolutamente impossível encontrar na grande imprensa mineira
qualquer crítica a qualquer ato do governo, como se ele fosse infalível.
Acredita piamente o governo do Estado naquela máxima de Winston
Churchill de que não existe opinião pública, mas, sim, opinião
publicada. Por isso, Deputado Antônio Júlio, o governo do Estado
gastou, em 2006, incríveis R$300.000.000,00 em publicidade. Bastaria
gastar a metade disso para não precisar de empréstimo para contratar
essa tal consultoria - se ela é tão importante. E estamos vendo,
Deputado Antônio Júlio, na proposta orçamentária deste ano, a
previsão, apenas para publicidade na administração direta, de
R$150.000.000,00. Como o governo tem gasto na indireta mais do
que na direta, podemos prever que, para o ano que vem, está
planejando gastar cerca de R$400.000.000,00 para promover essa
censura que vem fazendo nos meios de comunicação de Minas
Gerais a fim de impedir que os mineiros tomem conhecimento do que
aqui acontece. Portanto é absolutamente pertinente sua discussão, e
considero inadmissível que uma discussão dessa importância seja
levada a efeito com um Plenário praticamente vazio. Por isso indago a
V. Exa. se concorda que solicitemos à Presidência que interrompa a
discussão para que os outros Deputados possam também ouvi-lo.
Guardando o seu tempo, a Presidência poderia fazer uma chamada
de recomposição de quórum, já que é uma questão da mais alta
gravidade, e não podemos discutir um assunto como esse com o
Plenário praticamente às moscas. O povo de Minas merece mais
respeito dos seus representantes. Gostaria, então, se for da
concordância de V. Exa., que o Presidente promovesse uma chamada
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de recomposição de quórum para fazermos essa discussão com o
Plenário, de fato, cheio. Assim, poderemos tratar o assunto com a
seriedade que merece.

O Deputado Antônio Júlio* - Certo, Sr. Presidente. Aliás, o Deputado
Padre João passou aqui e disse que também gostaria de participar
desta discussão. Realmente não temos quórum para continuar
discutindo.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. o

encerramento de plano desta reunião por falta de quórum.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de
amanhã, dia 26, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com
a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 79ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/11/2008

Presidência dos Deputados José Henrique e Ademir Lucas
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Questão de ordem; chamada para
recomposição de quórum; inexistência de quórum para votação - 2ª
Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº
2.791/2008; discurso do Deputado Lafayette de Andrada; questão de
ordem - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis

Pinheiro - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho -
Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos
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Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Deiró Marra - Delvito Alves
- Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luiz
Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira -
Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -
Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz
- Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Weliton
Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Ademir Lucas) - 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 Lafayette de Andrada, 2º-Secretário “ad hoc”, procede
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a
apreciação de pareceres, de requerimentos e de indicações.

Questão de Ordem
O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, solicito

recomposição de quórum.
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr.

Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Lafayette de Andrada) - (- Faz a
chamada.)

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Responderam à
chamada 30 Deputados. Portanto, não há quórum para votação, mas
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há para a discussão das demais matérias constantes na pauta.
2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a
Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação das matérias constantes na pauta.

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

reunião os Projetos de Resolução nºs 2.749 e 2.751/2008 e os
Projetos de Lei nºs 1.888/2007 e 2.615/2008, apreciados na
extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº

2.791/2008, do Governador do Estado, que 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. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado
Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, Deputadas,
Deputados, estamos, nesta manhã, votando o projeto de lei que
autoriza a abertura de crédito suplementar de R$925.000,00 ao
Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Justiça Militar
de Minas Gerais. O projeto de lei em apreço foi devidamente aprovado
pela Comissão de Constituição e Justiça, que deu seu parecer pela
legalidade e constitucionalidade da matéria. Na exposição de motivos
encaminhada pela eminente Renata Vilhena, Secretária de Estado,
está demonstrada a necessidade da abertura de crédito suplementar.
Passo a ler a exposição de motivos da ilustre Secretária. (- Lê:) “Sr.
Governador, tenho a honra de encaminhar a V. Exa. projeto de Lei
que 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. O crédito suplementar destina-se a cobrir
despesas com proventos de pensionistas e outras despesas correntes
previstas no exercício de 2008.

A ação Proventos de Inativos e Pensionistas do programa
Previdência do Regime Estatutário será suplementada no valor de
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R$400.000,00, 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 Administração Pública será suplementada no valor de
R$100.000,00, 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 1º/7/2008, do auxílio-
creche concedido aos servidores do Poder Judiciário, conforme
Portaria nº 2.196, de 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, 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 10/1/2008, 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.”

Sr. Presidente, a leitura desta exposição de motivos se faz
necessária para mostrar que, na verdade, essa abertura de crédito
suplementar, embora o termo técnico seja esse, não significa mais
recursos para o Tribunal de Justiça Militar, é apenas uma modificação
nas próprias dotações do órgão, ou seja, alguns recursos do Tribunal
de Justiça Militar, que já são dele, estão sendo cancelados e, com
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esse cancelamento, sendo destinados para outras despesas. Na
verdade, é apenas um rearranjo do Orçamento do Tribunal de Justiça
Militar para fazer face a despesas necessárias neste final de ano.
Então, não se trata de recurso novo. O Estado não está tirando nada
do seu Tesouro para socorrer o Tribunal de Justiça Militar, ao
contrário, está havendo o cancelamento de alguns gastos do Tribunal
de Justiça Militar e, em razão disso, estão sendo criadas novas
despesas. Isso é importante que se diga porque, eventualmente,
pessoas que não estão afetas ao processo legislativo, ao lerem a
denominação do projeto que diz “autoriza a abertura de crédito
suplementar” têm a impressão de que o governo do Estado está
fazendo um aporte aos cofres do Tribunal de Justiça Militar. Isso não
acontece de fato. É apenas um rearranjo dentro do próprio Orçamento
desse órgão.

De acordo com a exposição de motivos aqui apresentada pela
Secretária de Planejamento, essas despesas serão feitas a partir de
cancelamentos. Será anulada a dotação orçamentária no valor de
R$400.000,00 e R$525.000,00, para fazer face a despesas com
auxílios, no valor de R$100.000,00, com proventos de pensionistas,
no valor de R$400.000,00, e despesas com manutenção, no valor de
R$425.000,00. Em relação a essa despesa de manutenção, o Tribunal
de Justiça Militar nos informa que diz respeito ao pagamento do
aluguel do local onde funcionam as auditorias militares. São vários os
locais alugados pelo Tribunal e, no final de ano, o recurso que estava
previsto para o pagamento desses aluguéis está se escasseando.
Assim, o Tribunal de Justiça pede autorização para cancelar outras
despesas para fazer face ao pagamento de aluguel e de pensionistas.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, gostaria de aproveitar o ensejo de
estarmos tratando aqui do Orçamento do Tribunal de Justiça Militar,
para lembrar que está em curso nesta Casa o projeto de Orçamento
para o exercício de 2009, bem como o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG. O PPAG é o planejamento, é o projeto de
investimentos do Estado para os próximos três anos, até o final deste
governo. Estamos discutindo a revisão do PPAG elaborado no ano
passado, quando foram discutidos os investimentos que o Estado faria
nos próximos quatro anos. Estamos agora discutindo a revisão do
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PPAG. Essa revisão é necessária porque várias ações e programas
previstos pelo governo do Estado estão sendo revistos na sua sintonia
fina. Algumas ações andaram mais do que era previsto, outras não
andaram como o previsto e, em razão disso, os recursos projetados
para aquelas ações ficaram um pouco além do que foi efetivamente
executado e, para outras ações, os recursos ficaram aquém do ritmo
de sua execução. Essa revisão do PPAG é necessária porque
repercute no Orçamento e não pode haver nada no Orçamento do
Estado que não esteja previsto no PPAG. É necessário fazer a revisão
do PPAG para votarmos o orçamento efetivo do Estado.

Minas Gerais, do ponto de vista de gestão, de execução
orçamentária e de planejamento, tem sido o Estado que mais se
destacou no País. Não é à toa que Minas Gerais cresce muito acima
da média nacional. No último trimestre, segundo dados da Fundação
Getúlio Vargas, Minas Gerais cresceu 9,5%, como a Índia e a China,
que são os países que mais crescem no mundo. Sabemos que o
Brasil não cresce na mesma velocidade. Isso mostra, de maneira
cabal, que o planejamento em Minas Gerais é uma ferramenta que
está dando certo, que faz com que Minas cresça efetivamente em
todos os setores. O investimento que Minas fez na indústria, na
agricultura e na segurança pública não foi feito por nenhum outro
Estado do Brasil. Minas Gerais está diminuindo os índices de
criminalidade na região metropolitana. Em todos os Estados, há um
crescimento desse índice e um esforço grande para contê-lo, mas, em
Minas Gerais, o índice de violência na região metropolitana diminuiu
nos últimos seis anos.

Concedo aparte ao Deputado João Leite, nosso Líder nesta Casa,
figura estimada e respeitada em Minas Gerais, em quem procuro
espelhar-me no nosso trabalho legislativo.

O Deputado João Leite (em aparte) - Agradeço a generosidade do
Deputado Lafayette de Andrada, mas V. Exa. tem exemplos seculares
em sua família. Ratifico a fala de V. Exa., que tão bem descreve o
momento do Estado de Minas Gerais, muito diferente do Estado que o
Governador Aécio Neves encontrou.

Parece-me que V. Exa. falou a palavra-chave: planejamento. O
Governador Aécio Neves trabalhou o tempo todo sobre o
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planejamento. Hoje mesmo ouvi o depoimento de delegações
estrangeiras sobre o Estado de Minas Gerais, o Estado de resultados
que tem chamado a atenção das agências internacionais pelas suas
realizações. V. Exa. lembrou muito bem, na reunião extraordinária que
tivemos ontem à noite, no Plenário, que o que temos de mais
espetacular em Minas Gerais é essa mudança que estamos
acompanhando por causa do planejamento. Nosso Estado está
crescendo mais de 9%, praticamente o dobro do que o Brasil cresceu.
Temos de reconhecer o talento e a forma como o atual governo vem-
se conduzindo à frente do nosso Estado. Algo que, especialmente, me
chama a atenção - e V. Exa. lembrou-nos da tribuna neste momento -
é que o Poder Executivo vem todo ano a esta Casa discutir o PPAG.
Faz uma revisão do Plano e colhe sugestões das entidades da
sociedade civil. Lembro-me do esforço desta Assembléia para realizar
essa discussão com o povo de Minas Gerais, com as audiências
públicas e o Orçamento Participativo, do governo Itamar. Mas,
infelizmente, nem assim havíamos ainda conseguido fazer liga com a
sociedade civil. Atualmente, no entanto, o governo, com seus
representantes, Secretários e gerentes de projetos estruturadores,
vem, a cada ano, a esta Casa discutir o Estado com a população
mineira.

Concordo com V. Exa. em relação à discussão do projeto e ao
reconhecimento de como Minas Gerais tem aproveitado esse governo,
que, por sua vez, nos enche de orgulho e admiração e que, de alguma
forma, o Brasil inteiro reverencia. Muitos vêm a Minas Gerais
conversar com o Governador Aécio Neves e acompanhar a mudança
que aconteceu no Estado. E concordo também em que a atuação
chave foi o planejamento que esse governo realizou. Parabéns ao
governo e a V. Exa.

O Deputado Lafayette de Andrada - Muito obrigado, Deputado João
Leite.

Vale a pena lembrar que o próprio governo federal, do PT - não
fazendo aqui nenhuma crítica -, reconhece que Minas Gerais, em
termos de planejamento, orçamento e PPAG, está muito acima, muito
à sua frente. O governo federal reconhece mérito na maneira com que
Minas Gerais planeja seu futuro e seus investimentos. O mais
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interessante é que o Bird, o Banco Mundial, pediu licença ao governo
de Minas para utilizar sua experiência como projeto piloto ao
emprestar recursos a países pobres da Ásia e da África. Quando a
eles direcionam recursos, exigem que executem um planejamento
semelhante ao choque de gestão que foi desenvolvido em Minas
Gerais. Ou seja, esta é a razão do sucesso, a razão pela qual o nosso
vem crescendo muito acima dos outros Estados brasileiros. Como V.
Exa. muito bem lembrou, Deputado João Leite, constantemente
chegam a Minas Gerais representantes de outros Estados para pedir
informações e se inspirar na experiência mineira para adotar algo
semelhante em seus Estados.

Questão de Ordem
O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, verificando que o

Plenário se esvaziou e que, portanto, não há quórum para a discussão
da matéria, solicito, de plano, o encerramento da reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra

a discussão, em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.394 e 2.832/2008,
uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões, e
informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao
Projeto de Lei nº 2.394/2008 uma emenda do Deputado Antônio Júlio,
que recebeu o nº 1, e que, nos termos do § 2º do art. 188 do
Regimento Interno, encaminha a emenda com o projeto à Comissão
de Fiscalização Financeira, para parecer.

- O teor da emenda apresentada é o seguinte:
EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.394/2008

Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O § 2º do art. 24 da Lei nº 14.699, de 6 de agosto de 2003,

passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 24 - (...)
§ 2º - A inclusão no Cadin far-se-á 120 (cento e vinte) dias após a

comunicação ao devedor da existência do débito passível de inscrição
naquele Cadastro, fornecendo-se todas as informações pertinentes ao
débito.’.”.
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Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2008.
Antônio Júlio
Justificação: A emenda ora proposta visa assegurar ao contribuinte

que está na iminência de ter seu nome inscrito no Cadastro
Informativo de Inadimplência em relação à Administração Pública do
Estado de Minas Gerais - Cadin-MG - um prazo razoável para
providenciar a regularização do débito junto ao órgão competente.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas,
com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária também de
hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/11/2008
Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlin Moura, Vanderlei Jangrossi e Célio Moreira (substituindo este à
Deputada Ana Maria Resende, por indicação da Liderança do BSD),
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 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 da pauta. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento nº 2.988/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Deiró Marra em que solicita seja realizada
reunião com o objetivo de comemorar, em audiência pública, o
centenário de nascimento da educadora Lúcia Casassanta. 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, 26 de novembro de 2008.
Deiró Marra, Presidente - Carlin Moura - Maria Lúcia Mendonça.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
14/11/2008

Às 10h15min, compareceu no Centro de Convenções do Parque
Estadual de Rio Doce, no Município de Marliéria, o Deputado Juninho
Araújo, membro da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Juninho Araújo, declara aberta a
reunião, considera a ata aprovada e a subscreve. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir a importância e a
possibilidade da pavimentação asfáltica da Rodovia MG-760, entre os
Municípios de Timóteo e São José do Goiabal. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Sr. Nívio Pinto de Lima,
Coordenador do DER do Município de Coronel Fabriciano
representando Fuad Noman Filho, Secretário de Estado de Transporte
e Obras Públicas; João Antônio Fleury Teixeira, Secretário Adjunto da
Setop e José Elcio Monteze, Diretor-Geral do DER; e a Sra. Isabela
Rosa Sette, Diretora de Programas Especiais representando Érica
Campos Drumond, Secretária de Estado de Turismo, que são
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
Gustavo Valadares, Presidente - Fábio Avelar - Juninho Araújo.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/11/2008
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Às 9h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Delvito Alves, Hely Tarqüínio,
Neider Moreira e Sebastião Costa, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Gláucia Brandão e
os Deputados Durval Ângelo, Fábio Avelar, Adalclever Lopes e
Gustavo Valadares. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Gilberto Abramo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e passa à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente informa
que continua em discussão o parecer do relator, Deputado Sebastião
Costa, que conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade
do Projeto de Lei nº 2.880/2008 na forma do Substitutivo nº 1. Neste
momento são apresentadas duas propostas de emendas, uma do
Deputado Gilberto Abramo e outra do Deputado Hely Tarqüínio. Após
amplo debate, o Deputado Gilberto Abramo retira a proposta de
emenda de sua autoria. Encerrada a discussão, o Presidente submete
a votação o parecer do relator, salvo proposta de emenda
apresentada, o qual é aprovado. Em seguida, submete a votação a
proposta de emenda de autoria do Deputado Hely Tarqüínio, a qual é
aprovada. É aprovada a nova redação, nos termos do § 1º do art. 38
do Regimento Interno, que conclui pela constitucionalidade, legalidade
e juridicidade na forma do Substitutivo nº 1. O Projeto de Lei nº
2.393/2008 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Sargento Rodrigues, aprovado pela Comissão. Passa-se à
3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação é
aprovado o requerimento do Deputado Gilberto Abramo em que
solicita audiência pública para discutir o Projeto de Lei nº 2.880/2008
conjuntamente com a Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
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a próxima reunião extraordinária, a ser realizada no dia 20/11/2008, às
10 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa - Gilberto Abramo

- Neider Moreira.
ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/11/2008

Às 11h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Neider Moreira e Sebastião
Costa, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Antônio Júlio. 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 debater o pagamento
de ICMS pelas entidades filantrópicas e ouvir os Srs. Ricardo Assis
Alves Dutra, Assessor Jurídico da Secretaria de Saúde, representando
o Sr. Marcus Pestana, Secretário de Estado de Saúde; Juracy Gomes
Carneiro, Diretor Administrativo da Federassantas, representando Sr.
Saulo Levindo Coelho, Provedor da Santa Casa e Presidente da
Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas
Gerais; Miguel Arcanjo César Guerrieri, advogado da empresa César
Guerrieri Advogados; José Ismar da Costa, Assessor Jurídico do
Sindicato das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas de
Minas Gerais; e Geraldo Canha, Vereador da Câmara Municipal de
Itajubá, que são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, na condição de 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. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados
e demais participantes, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião extraordinária, a ser realizada no dia 20/11/2008 às
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10 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues - Sebastião

Costa - Neider Moreira - Hely Tarqüínio.
ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 19/11/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada e Getúlio
Neiva (substituindo este ao Deputado Gilberto Abramo, por indicação
da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de
Andrada, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação
final e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.523/2007,
2.050, 2.219, 2.220, 2.301, 2.455, 2.335, 2.672, 2.724/2008 (Deputado
Getúlio Neiva); 2.729, 2.747, 2.754, 2.760, 2.762, 2.764, 2.767 e
2.770/2008 (Deputada Gláucia Brandão). Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.523/2007,
2.050, 2.219, 2.220, 2.301, 2.455/2008 (relator: Deputado Getúlio
Neiva). 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 2.335, 2.672, 2.724/2008 (relator: Deputado
Getúlio Neiva); 2.729, 2.747, 2.754, 2.760, 2.762, 2.764, 2.767 e
2.770/2008 (relatora: Deputada Gláucia Brandão). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Gláucia

Brandão.
ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/11/2008

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Hely Tarqüínio, Neider Moreira, Sargento
Rodrigues, Sebastião Costa e Antônio Júlio (substituindo este ao
Deputado Gilberto Abramo, por indicação da Liderança do PMDB)
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Lafayette de Andrada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Hely
Tarqüínio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e passa à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O parecer sobre o
Projeto de Lei nº 1.230/2007, no 1º turno, deixa de ser apreciado em
virtude de prorrogação de prazo regimental solicitada pelo respectivo
relator, Deputado Hely Tarqüínio. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1º turno, dos Projetos
de Lei nºs 2.393/2008 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues); 2.727/2008 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
Deputado Hely Tarqüínio) e 2.837/2008 na forma do Substitutivo nº 1
(relator: Deputado Delvito Alves). Após discussão e votação, é
aprovado o parecer pela inconstitucionalidade, ilegalidade e
antijuridicidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.680/2008 (relator:
Deputado Sargento Rodrigues). O parecer sobre o Projeto de Lei nº
2.701/2008, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de prazo
regimental solicitada pelo respectivo relator, Deputado Sargento
Rodrigues em virtude de redistribuição. Na fase de discussão do



1553

parecer do relator, Deputado Neider Moreira, que conclui pela
antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade do Projeto de Lei
nº 2.814/2008, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do
Deputado Sargento Rodrigues. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos
Projetos de Lei nºs 2.851/2008 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro Silva); 2.864/2008 (relator: Deputado Delvito Alves).
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento dos Deputados Dalmo Ribeiro
Silva, Antônio Júlio, Sargento Rodrigues e Neider Moreira em que
pleiteiam seja solicitado ao Governador do Estado que encaminhe a
esta Casa projeto de lei complementar que estenda aos militares o
direito à redução de jornada de que trata a Lei nº 9.401, de 18/12/86.
São baixados em diligência ao autor o Projeto de Lei nº 2.865/2008;
ao Procurador-Geral de Justiça, o Projeto de Lei nº 2.882/2008.
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, 25 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/11/2008

Às 16h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo, Ivair
Nogueira, Fábio Avelar (substituindo este ao Deputado Inácio Franco,
por indicação da Liderança do BPS) e Lafayette de Andrada
(substituindo este ao Deputado Domingos Sávio, por indicação da
Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
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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. 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, da
Emenda nº 3 e da Emenda nº 5, apresentada por esta Comissão, e
pela rejeição das Emendas nºs 1, 2 e 4 ao Projeto de Lei nº
2.164/2008 (relator: Deputado Chico Uejo). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
Ademir Lucas, Presidente - Inácio Franco - Ivair Nogueira - André

Quintão - Chico Uejo.
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/11/2008

Às 10h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Eros Biondini, Carlin Moura e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado 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 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, são aprovadas, em turno único, cada uma
por sua vez, as Propostas de Ação Legislativas nºs 637, 638, 644, 812
e 866/2008 (relator: Deputado André Quintão); 805, 808 e 811/2008
(relator: Deputado Carlin Moura); 643, 821 e 880/2008 (relator:
Deputado João Leite); e 838/2008 (relator: Deputado Eros Biondini),
que receberam parecer por sua aprovação na forma de emendas
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apresentadas ao Projeto de Lei nº 2.785/2008. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para as próximas reuniões
extraordinárias hoje às 15 horas, e dos dias 26, às 10 horas e às
14h30min, e 27, às 10 horas, para apreciar as Propostas de Ação
Legislativas nºs 589 a 1.019/2008, de Iniciativa Popular, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini - João Leite.

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/11/2008
Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Agostinho Patrús Filho, Antônio
Júlio e Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Sargento Rodrigues e Carlin
Moura. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia,
declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes
que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
da Comissão. Registra-se a presença do Deputado Lafayette de
Andrada. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 327/2007 na forma do
vencido no 1º turno (relator: Deputado Antônio Júlio); 2.456/2008
(relator: Deputado Sebastião Helvécio); 2.474/2008 na forma do
vencido no 1º turno (relatora:Deputada Elisa Costa); 2.573 e
2.576/2008 (relator: Deputado Lafayette de Andrada); 2.575/2008
(relator: Deputado Agostinho Patrús Filho); 2.614/2008 na forma do
vencido no 1º turno (relator: Deputado Sebastião Helvécio);
2.616/2008 (relator: Deputado Antônio Júlio); e pela aprovação, no 1º
turno, do Projeto de Lei Complementar nº 45/2008 (relator: Deputado
Sebastião Helvécio); e dos Projetos de Lei nºs 699/2007 na forma do
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Substitutivo nº 2 e pela rejeição do Substitutivo nº 1, apresentado em
Plenário (relator: Deputado Zé Maia); 1.178/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e pela
rejeição das Emendas nºs 1 a 9, da Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social (relator: Deputado Lafayette de
Andrada); 2.354/2008 na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de
Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, e pela rejeição do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Agostinho Patrús Filho). A Deputada Elisa Costa se retira
da reunião. São aprovados a seguir, os pareceres pela aprovação dos
Projetos de Lei nºs 2.366/2008 na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, da
Comissão de Saúde (relator: Deputado Sebastião Helvécio);
2.577/2008 (relator: Deputado Lafayette de Andrada); 2.670/2008 na
forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Segurança Pública, e pela
rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constitutição e Justiça
(relator: Deputado Sebastião Helvécio); 2.752/2008 (relator: Deputado
Agostinho Patrús Filho). Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs
2.393 e 2.833/2008, no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude
de solicitação de prazo regimental pelos respectivos relatores,
Deputados Agostinho Patrús Filho e Zé Maia. Na fase de discussão do
parecer do relator, Deputado Zé Maia, que conclui pela aprovação do
Projeto de Resolução nº 2.867/2008 e pela rejeição da Emenda nº 1,
em turno único, o Presidente defere o pedido de vista da Deputada
Elisa Costa. Os Projetos de Lei nºs 2.352, 2.432 e 2.788/2008 e o
Projeto de Lei Complementar nº 36/2007, são retirados da pauta, os
dois primeiros em atenção a requerimento do Deputado Antônio Júlio,
aprovado pela Comissão, e os dois últimos por determinação do
Presidente da Comissão, por não cumprirem pressupostos
regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Antônio Júlio - Elisa

Costa - Lafayette de Andrada.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

646/2008
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 646/2008, das ent idades

Comissão Regional de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável
do Mucuri – Crsans-Mucuri e Conselho Estadual de Segurança
Alimentar – Consea-MG, solicita alteração no nome e na finalidade da
Ação 4468, com o objetivo de também garantir atenção primária de
qualidade às comunidades quilombolas e tradicionais, além das
populações indígenas para as quais a ação já é direcionada..

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas pela
Comissão de Participação Popular nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo
Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei n° 2.785/2008, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-
2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise tem como objetivo a garantia da atenção

primária à saúde das comunidades quilombolas e tradicionais.
De acordo com texto apresentado para subsidiar a Política Nacional

de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais
(www.asabrasil.org.br), comunidades tradicionais são todas aquelas
que não se identificam com a sociedade envolvente, ligando-se,
geralmente, ao seu território e à sua cultura ancestral e apresentando,
na maioria das vezes, um processo produtivo específico, não-pautado
pela lógica da economia de mercado do sistema capitalista. No Brasil
são consideradas tradicionais, por exemplo, as comunidades
ribeirinhas, de quebradeiras de coco, de seringueiros, de castanheiros
e outras, além das comunidades indígenas e quilombolas No território
mineiro só se encontram comunidades indígenas e quilombolas. Por
essa razão, referir-nos-emos apenas às comunidades quilombolas.
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De acordo com o disposto no Decreto nº 4887, de 20/11/2003, são
considerados remanescentes de quilombos “os grupos étnico-raciais,
segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria,
dotados de relações territoriais específicas, com presunção de
ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão
histórica sofrida”.

Com efeito, essas comunidades precisam de atenção especial do
Estado em todas as áreas, pois as condições de vida da maioria das
populações quilombolas são próximas da miséria. Em Minas Gerais,
até junho de 2007, havia 435 comunidades quilombolas pré-
identificadas, segundo o Centro de Documentação Eloy Ferreira da
Silva – Cedefes –, uma ONG mineira que pesquisa e estuda temas
sociais e já tem várias publicações na área. Sabemos que, hoje,
muitas dessas comunidades já são atendidas pelo Programa de
Saúde da Família – PSF. Muito poucas, porém, contam com Posto de
Saúde, o que compromete a eficácia das ações de saúde da família.

As doenças mais comuns nos quilombos são diabetes, doença de
Chagas, esquistossomose, anemia e anemia falciforme. Mas, já há
casos de DST/Aids e outras, a que os programas brasileiros de saúde
dão cobertura plena.

Dadas as necessidades inquestionáveis dessas comunidades,
entendemos ser necessário que a ação voltada para a atenção básica
das comunidades indígenas atenda também as comunidades
quilombolas, razão pela qual acatamos a sugestão apresentada.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 646/2008, na forma de emenda.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - João Leite - Eros Biondini.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.281/2008

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Cultural de
Montes Claros, com sede nesse Município.
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Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.281/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária Cultural de Montes Claros, que tem como
finalidade primordial produzir programas culturais, educativos e
informativos de interesse da sociedade.

Dessa maneira, presta serviços de utilidade pública, estimula a
prática do lazer e da cultura, promovendo o melhor convívio social,
presta assessoramento na área de comunicação radiofônica a
entidades sindicais, comunitárias e educacionais, realiza cursos de
capacitação radiofônica, contribuindo para o aperfeiçoamento
profissional de jornalistas e radialistas e firma convênios com órgãos
públicos e entidades privadas para subsidiar suas iniciativas.

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

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

nº 2.281/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2008.
Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.854/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro Cidade Nova, com sede no Município de Unaí.

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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.854/2008 tem por escopo seja declarada de

utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Cidade Nova,
com sede no Município de Unaí. Entidade civil sem fins lucrativos,
fundada em 1996, tem por finalidade congregar as pessoas da
comunidade e implementar seu desenvolvimento.

Para cumprir os seus objetivos programáticos, fomenta projetos
voltados para a proteção da saúde da família, da gestante, da criança
e do idoso. Além disso, desenvolve atividades assistenciais,
educativas, culturais, esportivas e recreativas.

A documentação anexada ao processo demonstra que a instituição
desenvolve essas 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.

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°

2.854/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.862/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Braulio Braz, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores
do Distrito de Penha Longa – Ampel –, com sede no Município de
Chiador.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
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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 2.862/2008 tem por escopo seja declarada de

utilidade pública a Associação dos Moradores do Distrito de Penha
Longa, com sede no Município de Chiador, entidade civil sem fins
lucrativos, fundada em 2003, que tem por finalidade congregar as
pessoas da comunidade, promovendo o seu desenvolvimento.

Para cumprir os seus objetivos programáticos, fomenta projetos
voltados para a educação, cultura, proteção e defesa da saúde,
integridade da família, da maternidade, da infância e da terceira idade.

A documentação anexada ao processo vem confirmar 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°

2.862/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.701/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, 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 pelo serviços notariais e de registro, o
recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária e a compensação dos
atos sujeitos a gratuidade estabelecida em lei federal e dá outras
providências.
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Publicado no “Diário do Legislativo” de 28/8/2008, 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
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 a gratuidade estabelecida em lei
federal, acrescentando à Tabela 3 do Anexo da citada lei, relativa aos
atos do Tabelião de Protesto de Títulos, a Nota Explicativa V, segundo
a qual consideram-se “títulos ou outros documentos de dívida sujeitos
a protesto aqueles definidos em lei federal, inclusive os decorrentes
de aluguel de imóvel e seus encargos, bem como de taxas de
condomínio, referentes a quotas de rateio de despesas, e de multas
aplicadas”.

O projeto de lei em tela é semelhante ao Projeto de Lei nº 446/2004,
que tramitou na Assembléia Legislativa de São Paulo e altera a Lei nº
11.331, de 26/12/2002, que dispõe sobre emolumentos relativos aos
atos praticados pelos serviços notariais e de registro desse Estado.

O projeto paulista em questão, transformado na Lei nº 13.160, de
21/7/2008, altera a redação dos itens 7 e 8 das Notas Explicativas da
Tabela IV, relativa aos Tabelionatos de Protesto de Títulos, da Lei nº
11.331, de 2002. A alteração no item 7 tem como objetivo incluir os
créditos decorrentes de aluguel e seus encargos e das quotas de
rateio de despesas de condomínio e respectivas multas entre os
títulos e outros documentos de dívida que, havendo interesse da
administração pública federal, estadual ou municipal, os tabelionatos
de protesto devem receber para protesto comum ou falimentar. Já no
item 8, que discrimina os títulos e outros documentos de dívida
sujeitos a protesto comum ou falimentar, são acrescentadas as
disposições de que os contratos de locação e demais documentos
demonstrativos da dívida poderão ser apresentados por meio de cópia
autenticada e de que, não estando indicado no título ou no documento
de dívida o valor exato do crédito ou quando este se referir a parcela
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vencida, o apresentante, sob sua inteira responsabilidade, deverá
juntar demonstrativo de seu valor.

O art. 236 da Constituição da República dispõe sobre os serviços
notariais e de registro e é regulamentado pela Lei Federal nº 8.935, de
18/11/94, conhecida como Lei dos Cartórios. O § 2º determina que lei
federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos
relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.
Esse dispositivo é regulado pela Lei Federal nº 10.169, de 29/12/2000,
que estabelece normas gerais para a fixação de emolumentos
relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro,
deixando a cargo dos Estados e do Distrito Federal a fixação dos
valores desses emolumentos. Desse modo, a competência estadual
para legislar sobre o assunto se restringe a essa questão.

A Lei Federal nº 9.492, de 10/9/97, que define competência,
regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros
documentos de dívida e dá outras providências, define, em seu art. 1º,
protesto como o ato formal e solene pelo qual se prova a
inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e
outros documentos de dívida. O art. 9º da mesma lei determina que
todos os títulos e documentos de dívida protocolizados serão
examinados em seus caracteres formais e terão curso se não
apresentarem vícios, não cabendo ao Tabelião de Protesto investigar
a ocorrência de prescrição ou caducidade. Não há na referida lei
nenhuma discriminação, delimitação ou restrição acerca do tipo de
título ou outro documento de dívida que possa ser objeto de protesto.

A Lei Federal nº 5.869, de 11/1/73, que institui o Código de Processo
Civil, por sua vez, estabelece, em seu art. 585, inciso V, que são
títulos executivos extrajudiciais os créditos, documentalmente
comprovados, decorrentes de aluguel de imóvel, bem como de
encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio.
Cabe ressaltar que o referido dispositivo foi introduzido pela Lei
Federal nº 11.382, de 6/12/2006.

Pelo exame do disposto acima, entende-se que o protesto de
dívidas de aluguéis e despesas de condomínio já estaria permitido na
legislação federal, não sendo, portanto, necessária a edição de norma
estadual com esse objetivo. Não há nada que impeça que se expresse
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essa possibilidade, consoante o exemplo do Estado de São Paulo, na
lei que cuida da fixação do valor dos emolumentos, cuja edição é
prerrogativa estadual.

O projeto de lei em tela tem como objetivo alterar 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 a
gratuidade estabelecida em lei federal e dá outras providências. A
modificação se refere à inclusão, na Tabela 3 da citada lei, que trata
dos atos do tabelião de protesto de títulos, de nota semelhante à
incluída na lei paulista, embora com algumas adaptações
consideradas convenientes.

Tendo em vista os argumentos apresentados, entendemos que não
há óbice a que o projeto em tela prospere nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.701/2008.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Fábio Avelar - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.727/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o Projeto de Lei nº
2.727/2008 “dispõe sobre a afixação de aviso nas unidades de saúde
informando o direito do pai, da mãe ou do responsável de permanecer
com o seu filho, em caso de internação hospitalar, conforme preconiza
o Estatuto da Criança e do Adolescente”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 4/9/2008, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber
parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 188, combinado com art. o 102, III, “a”, do Regimento
Interno.
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Fundamentação
A proposição em epígrafe pretende estabelecer a obrigatoriedade de

as unidades de saúde do Estado afixarem, em local visível ao público,
o seguinte aviso sobre o direito de a criança a ter acompanhante em
caso de internação ou de observação: “Às crianças e adolescentes em
observação, é assegurado o direito a acompanhante em condições
adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo o
critério médico”.

Alega a autora do projeto que tal direito, embora previsto no art. 12
do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal nº 8.069, de
13/7/90, não tem sido assegurado pelas unidades de saúde.

O descumprimento do mencionado dispositivo do ECA não é uma
situação excepcional no quadro de efetividade das normas do
ordenamento jurídico pátrio: não se pode ter a ilusão de que muitos
direitos devidamente inscritos na ordem jurídica sejam implementados
pelo poder público ou respeitados pela sociedade em sua plenitude.
Entre o reconhecimento de determinado direito na ordem jurídica e
sua implementação há uma distância considerável, tendo o Poder
Legislativo um papel relevante na redução dessa distância,
notadamente por meio de sua ação fiscalizadora.

Não se descarta a possibilidade de que a ordem jurídica estabeleça
mecanismos que assegurem a mais ampla publicidade a
determinados direitos dos cidadãos, como é o caso da proposição em
tela, embora se deva considerar o fato de que o excesso de
comandos dessa natureza compromete a sua própria eficácia: uma
grande quantidade de cartazes anunciando os direitos dos usuários
nas paredes das repartições públicas poderá comprometer o destaque
que se pretendeu dar a cada um deles. Por isso, o legislador deve ser
parcimonioso na adoção desse tipo de comando.

Sob o ponto de vista jurídico-constitucional, que é próprio desta
Comissão, cabe-nos verificar a existência de justificativa que
fundamente a publicidade deste direito e não de outros, carentes
igualmente de efetividade. Vislumbramos essa justificativa no fato de
que os pais dessas crianças, beneficiárias da norma, são comumente
pessoas de baixa renda, que não dispõem de planos de saúde
privados e que, em geral, não têm acesso adequado às informações
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pertinentes.
Por razões de técnica legislativa, parece-nos mais adequado inserir

o comando constante da proposição em apreço na Lei nº 10.501, de
17/10/91, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da criança
e do adolescente. Cabe-nos, contudo, alertar para o fato de que
tramita nesta Casa o Projeto de Lei nº 2.690/2008, que determina a
fixação de cartazes nos mesmos locais, informando os mesmos
direitos para os idosos. Esta Comissão adotou o mesmo entendimento
para ambas as proposições, apresentando, por conseguinte,
substitutivos similares.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.727/2008, na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 10.501, de 17 de outubro de 1991, que dispõe sobre a

política estadual dos direitos da criança e do adolescente, cria o
Conselho Estadual dos Direito da Criança e do Adolescente e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica acrescentado à Lei nº 10.501, de 17 de outubro de

1991, o seguinte art. 18-A :
“Art. 18-A – As unidades de saúde do Estado ficam obrigadas a

afixar, em local visível ao público em geral, aviso sobre o direito de a
criança ou adolescente ter acompanhante por ocasião de internação
ou observação, com os seguintes dizeres: “Às crianças e
adolescentes internados ou em observação é assegurado o direito a
acompanhante em condições adequadas para sua permanência no
local, em tempo integral, segundo o critério médico.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Neider Moreira.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 27/11/2008, as seguintes
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ycomunicações:
Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento da Sra. Mailde

Evangelista da Silva, ocorrido no dia 17/11/2008, em Felixlândia. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento da Sra.
Adília Pereira da Silva, ocorrido em 27/11/2008, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o TRE-MG pela condução exemplar das

eleições deste ano no Estado (Requerimento nº 2.961/2008, do
Deputado Agostinho Patrús Filho);

de aplauso ao Sr. Sérgio Resende, Presidente do Tribunal de
Justiça, pela decisão de suspender as obras de construção da nova
sede da instituição, em Belo Horizonte, e de priorizar o investimento
nas comarcas do interior e na informatização das unidades do
Judiciário (Requerimento nº 3.004/2008, do Deputado Weliton Prado);

de apoio à Proposta de Emenda à Constituição Federal nº 13/2003,
do Senador Sérgio Zambiasi (Requerimento nº 3.032/2008, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o escritório Décio Freire e Associados pela
7ª colocação obtida no “ranking” Os Mais Admirados, do Anuário
Advocacia, em 2008 (Requerimento nº 3.036/2008, do Deputado
Braulio Braz);

de congratulações com a comunidade de Japonvar pelo aniversário
de emancipação desse Município (Requerimento n º 3.038/2008, da
Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a comunidade de Pintópolis pelo aniversário
de emancipação desse Município (Requerimento nº 3.039/2008, da
Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a comunidade de Nova Porteirinha pelo
aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
3.040/2008, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a comunidade de Verdelândia pelo
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aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
3.041/2008, da Deputada Ana Maria Resende).
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